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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81863  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Описание программного продукта "Сеть Сирены 
(Siren's Net)" ("Сеть сирены")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис програмного продукту з додатком "Главная Карта логики 
процесса проекта "Сеть Сирены".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81864  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Повість "Мальчик и собака в этом чудесном и яростном мире"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це драматична дитяча повість про долю німого собаки з травмованою 
головою й талановитим хвостом.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81865  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів науково-практичного характеру "Introduction to Energy 
Audit and Energy Management"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає наступні розділи: 1. Звіт за результатами 
енергоаудиту, 2. Методологія ведення енергоаудиту, 3. 
Енергоменеджмент, 4. Методологія ведення економічних розрахунків, 
5. Поновлювані джерела енергії та міфи енергозбереження - техніко-
економічне обґрунтування, прагматичний підхід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81866  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конюховскій Артєм Андрєєвіч (Конюховский Артем Андреевич, 
А+А), Коновалова Алла Віталіївна (А+А)  

 
Повне ім'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 "Лжец (Часть 1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81867  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  David Kogan (псевдонім)  
 
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 телевізійної програми "Перевізник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81868  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россихіна-Галича Ганна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "7-ми модульный обучающий-
терапевтический курс (программа) "Радужная Куклотерапия: от 
Муладхары до Сахасрары"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81869  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васянін Володимир 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 "Компьютерная программа выбора 
дискретных пропускных способностей дуг сети методом 
аппроксимации нелинейных разрывных функций стоимости"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язку NP-складної задачі вибору 
пропускних спроможностей дуг із заданого набору дискретних значень 
при заданому обмеженні на середній час затримки потоків, яка 
виникає при проектуванні та аналізі функціонування транспортних 
мереж і мереж передачі даних. Програма може бути включена до 
складу типового програмного інструментарію і застосуваватися при 
вирішенні практичних завдань розподілу потоків і вибору дискретних 
пропускних спроможностей дуг на графах і мережах великої 
розмірності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81870  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Олександр Миколайович, Васянін Володимир 
Олександрович, Ушакова Людмила Павлівна  

 
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 "Компьютерная программа выбора 
дискретных пропускных способностей дуг сети методом 
последовательного анализа и отсеивания вариантов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язку NP-складної задачі вибору 
пропускних спроможностей дуг із заданого набору дискретних значень 
при заданому обмеженні на середній час затримки потоків, яка 
виникає при проектуванні та аналізі функціонування транспортних 
мереж і мереж передачі даних. Програма може бути включена до 
складу типового програмного інструментарію і застосуваватися при 
вирішенні практичних завдань розподілу потоків і вибору дискретних 
пропускних спроможностей дуг на графах і мережах великої розмірності.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81871  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
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 седьмые пятьдесят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки війшли твори, що були написані у 2018 році у місті Києві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81872  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінський Ігор Володимирович, Мінко Олександр Іванович, Лісна 

Наталія Миколаївна, Бараненко Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб психокорекції, спрямований на зниження 

надмірного вживання алкоголю в умовах психотравмуючих подій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі поєднання різноспрямованих психокорекційних стратегій 
та технік, створено комплекс психокорекційного впливу на 
когнітивний, емоційний та поведінковий рівень функціонування  
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особистості з метою зниження надмірного вживання алкоголю в 
умовах постійної дії психотравмуючих факторів шляхом закріплення 
нових більш оптимальних моделей переживання кризових подій, 
дезактуалізації тривожно-фобічних та депресивних реакцій, 
підвищення стресостійкості та рівня самосвідомості, посилання 
самоконтролю над імпульсами та оптимізації міжособистісних 
відношень, що надає індивіду ресурс подолати негативну дію 
психотравмуючих обставин і не використовувати алкоголь як засіб 
"боротьби зі стресом".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81873  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Універсальний бойовий танк "Гайдамака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У своїй статті автор наводить опис універсального бойового танка 
"Гайдамака" із посиланнями на ілюстрації, які додаються до опису.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81874  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Поплавський Анатолій Вацлавович, Роїк 
Олександр Митрофанович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого копіювання шляхом 
використання серверу активації на основі НТТР протоколу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою захисту програмного забезпечення від 
несанкціонованого копіювання шляхом використання серверу 
активації на основі НТТР протоколу. Система захисту складається з 
додатка-клієнта, який виконується на стороні клієнта, та додатка-
серверу - виконується на стороні розробника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81875  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жерєгі Крістіан Валерійович  
 
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 письмовий твір "КОВЧЕГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про військового капелана, що рятує покинутих домашніх 
тварин на війні. Історія основана на реальних подіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81876  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Поплавський Анатолій Вацлавович, Роїк 

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 

забезпечення від несанкціонованого доступу з використанням серверу 
авторизації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою захисту програмного забезпечення від 
несанкціонованого доступу з використанням серверу авторизації. 
Реалізація подана у вигляді незалежного програмного модуля, для 
автентифікації користувача використано Facebook (підключений 
NuGet-пакет зі спеціальною бібліотекою).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81877  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіворакша Матвій Олександрович  
 
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 "Образ акронім в графіці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторське зображення графічного малюнку, що 
складається із не поєднаних між собою графічних елементів у 
кількості трьох штук, які утворюють цілісну композицію (уявну 
фігуру трикутника, піраміди). Графічне зображення для прикладу 
наведено в чорно-білому варіанті та може використовуватись в будь-
яких варіантах і комбінаціях кольорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81878  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Поплавський Анатолій Вацлавович, Роїк 
Олександр Митрофанович  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 

забезпечення від несанкціонованого копіювання шляхом прив'язки до 
особливостей файлової системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль захисту від несанкціонованого копіювання дозволяє 
прив'язати програмний додаток до файлової системи диска, 
використовуючи параметри адреси, де записана таблиця МFT, та 
сигнатури завантажувального запису, який забороняє запуск 
програмного забезпечення на незареєстрованому комп'ютері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81879  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Поплавський Анатолій Вацлавович, Роїк 
Олександр Митрофанович  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 

забезпечення від несанкціонованого копіювання шляхом прив'язки до 
унікальних параметрів операційної системи та використання ключа 
активації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Система захисту розроблена на основі прив'язки до серійного номера 
операційної системи та генерації ключа активації для програми в 
зашифрованому вигляді. Робота будується за принципом: користувач 
передає власнику програми серійний номер операційної системи, а 
власник - згенерований ключ активації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81880  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Поплавський Анатолій Вацлавович, Роїк 
Олександр Митрофанович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого доступу шляхом використання 
серверу авторизації на основі протоколу ТСР/ІР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою захисту програмного забезпечення від несанкціонованого 
доступу шляхом використання серверу авторизації на основі 
протоколу ТСР/ІР було розроблено клієнтський та серверний додатки, 
зокрема модуль, який інтегровано у початковий код програми та 
сервер авторизації, який знаходиться в мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81881  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіворакша Матвій 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 "ACRONYM"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою авторське зображення 
графічного малюнка накреслень латинських літер, які складають 
слово "acronym" (українською "акронім"), що в перекладі з давньо- 
грецької - "найвищий", "крайній". Графічне зображення для 
прикладу наведено в чорно-білому варіанті та може 
використовуватись в будь-яких варіантах і комбінаціях кольорів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81882  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SCADA/HMI программа Wheel" ("Wheel")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує обмін даними з контролерами та датчиками, 
відслідковує аварії, архівує дані, дає можливість користувачам 
відслідковувати та керувати інженерним обладнанням будівлі або 
підприємства. Програма встановлюється на сервері системи 
диспетчеризації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81883  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "JUST CAFE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок представлений зображенням словосполучення двох слів, 
виконаних оригінальним шрифтом латиницею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81884  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Вишневський Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Комп'ютерні методи нарисної геометрії та 
інженерної графіки. Частина 2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з Державними стандартами України висвітлені правила 
виконання та оформлення модульних завдань "Вигляди", "Перерізи. 
Розрізи", "Ескізи деталей". Детально розглянуто різьби. Надано 
приклади оформлення графічних завдань. Призначений для студентів 
з вадами слуху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81885  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Вишневський Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Нарисна геометрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено теоретичний матеріал основних розділів дисципліни 
"Нарисна геометрія". Висвітлені питання графічної підготовки 
майбутніх спеціалістів в галузі машинобудування та інженерної 
механіки. Наведені варіанти завдань контрольної роботи та приклади 
виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81886  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Малишко Ганна Віталіївна, Грибанова 
Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Правила виконання та оформлення креслень. 
Частина 3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з Державними стандартами України розглядаються правила 
виконання та вимоги до оформлення складальних креслень. Велика 
увага приділяється формуванню навичок читання складальних 
креслень. Розглядаються питання наочного, об'ємного відображення 
просторових фігур на площі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81887  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Вишневський Ігор Володимирович, 
Белінська Юлія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інженерна графіка. Частина 1, 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено теоретичний матеріал основних розділів дисципліни 
"Інженерна графіка". Висвітлені питання графічної підготовки 
майбутніх бакалаврів та магістрів в галузі "Металургія". Містить 
варіанти індивідуальних завдань контрольної роботи, а також зразки 
виконання завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81888  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Малишко Ганна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Правила виконання та оформлення 
креслень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з державними стандартами України розглядаються загальні 
правила оформлення креслень, елементарні геометричні побудови та 
виконання проекційних креслень геометричних форм і технічних 
деталей. Після кожного розділу наводяться запитання для 
самоперевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81889  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Канська Ольга Ігоревна, Кравченко 
Тетяна Василівна  

 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт з 
держбюджетної науково-дослідної роботи "Методологія економічного 
аналізу (ЕА) вітчизняних суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На підставі аналізу існуючих підходів щодо визначення сутності та 
складу методології економічного аналізу виявлені їх особливості, 
переваги та недоліки. Розроблена модель складу загальної методології 
економічного аналізу. Розроблені методичні підходи внутрішнього 
економічного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81890  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Малишко Ганна Віталіївна, Грибанова 
Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Правила виконання та оформлення креслень. 
Частина 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про вироби, їх 
складові частини, види конструкторської документації. Наводяться 
приклади типових елементів деталей, які виготовляються за 
допомогою механічної обробки або ливарним способом. Приділяється 
увага позначенню шорсткості поверхонь і з'єднанню деталей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81891  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозенко Олена Петрівна, Вишневський Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Комп'ютерна графіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В навчальному посібнику викладено основи Autocad, розглянуті 
англо- та російськомовна версії Autocad, наведений опис основних 
команд та особливості роботи у програмі Autocad. Містить зразки 
виконання завдань, варіанти завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81892  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Грузин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сповідь людини про місце, де вона народилася. Грузин із пристрастю 
описує колорит країни скелястих гір, бистрих річок та присягається 
на вірність своїй рідній Грузії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81893  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81894  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

16 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Прощание с Тайгой"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81895  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Горящие огнем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81896  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Осень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш, у якому через призму найромантичнішої пори автор розкриває 
свої мрії та надії, говорить про своє кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81897  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81898  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Фонари"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81899  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Судьба"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81900  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ніна Іванівна  
 
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 "Послание друзьям"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81901  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгуренко Тетяна Григорівна, Мальчевська Регіна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Роль фінансового посередництва в розвитку економіки 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Венгуренко Т. Г., Мальчевська Р. С. Роль 

фінансового посередництва в розвитку економіки України // 
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - 
№ 2 (08). Частина 2. - С. 87-90.  

 
Анотація   

Статтю присвячено ролі та значенню фінансового посередництва в 
розвитку національної економіки. Зокрема, розглянуто трактування 
сутності фінансового посередництва. Окрему увагу приділено 
діяльності фінансових посередників у частині підвищення їх впливу 
на розвиток економіки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81902  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишова Лариса Олексіївна, Кот Олена Володимирівна, Носач 
Лариса Леонідівна  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання рівня кредитоспроможності 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір базується на засадах комплексної оцінки та містить систему 
показників, сформовану з урахуванням якісних і кількісних критеріїв, 
форми залученння кредитних коштів, проміжної та загальної 
рейтингової оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81903  
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Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 

Костянтинович, Моргун Ярослав Володимирович, Макаричев 
Максим Володимирович, Зелінський Олександр Юрійович, Кусій 
Сергій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TPP-Aggregator"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для виконання транзакцій покупки і активації 
"електронних проїздних".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81904  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки для виконання 

індивідуального завдання з навчальної дисципліни "Державний 
фінансовий контроль" для студентів спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання 
спрямовані на узагальнення, поглиблення, закріплення знань, 
одержаних студентами при вивчені навчальної дисципліни 
"Державний фінансовий контроль", та їх використання для 
комплексного вирішення конкретної практичної ситуації або 
проблеми, зміцнення світоглядних позицій, формування навичок 
роботи дослідницького характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81905  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Тетяна Андріївна  
 
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)  Навчальне видання "Методичні вказівки до практичних занять з 
навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для 
студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 
"Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр усіх форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки до практичних занять розроблено згідно з 
робочою програмою навчальної дисципліни "Державний фінансовий 
контроль". Видання спрямоване на формування у студентів 
практичних навичок в процесі планування, організації та проведення 
державного фінансового контролю на підконтрольних об'єктах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81906  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишева Юлія Сергіївна  
 
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 "Танцуй со мной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81907  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки до організації самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" 
для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 
01 "Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр усіх форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методичні вказівки до організації самостійної роботи спрямовані на 
закріплення теоретичних знань з навчальної дисципліни "Державний 
фінансовий контроль", розвиток навичок самостійної роботи зі 
спеціальною літературою, оволодіння і поглиблення практичного 
досвіду з вирішення поставлених завдань, а також формування 
навичок самостійного творчого пошуку в процесі планування, 
організації та здійснення державного фінансового контролю в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81908  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишева Юлія Сергіївна  
 
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 "Мир для тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81909  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишева Юлія Сергіївна  
 
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 "Девочке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81910  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишева Юлія Сергіївна  
 
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 "I miss you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81911  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович, Панфілов Антон 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 "Вдень і Вночі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81912  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малій Моше Пінхас  
 
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 "Любов і дорога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81913  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишева Юлія Сергіївна  
 
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 "Believe in Love"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81914  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Я всё равно тебя чувствую... Книга первая 
"Воспоминания..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір представлений у вигляді двох частин: перша 
частина має 417 сторінок, друга частина - 508 сторінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81915  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Марина Валеріївна, Адоньева Екатерина Вячеславовна, 
Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski)  

 
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 "Город грехов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81916  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Височін Дмітрій Сєргєєвіч  
 
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 "Cascade Flows Processor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт "Cascade Flows Processor" розроблений для 
доповнення і створення паралельних процесів при обробці 
транзакційних операцій. Такий інструмент є невід'ємною складовою 
будь-якого вузла електронної торгівлі, що оперує системою купонів, 
накопичувальних карток, промоакцій тощо. Він забезпечує реалізацію 
каскаду операцій при купівлі товарів або послуг, залежно від дій 
покупця, а саме: можливість отримання знижок, купонів, промотоварів. 
Продукт також дозволяє налаштовувати та формувати багаторівневі 
системи заохочення покупців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81917  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олег Олександрович, Шевченко Іван Олексійович, 

Єлісєєв Валерій Ніконорович, Ковальов Олександр Сергійович, 
Волянський Петро Борисович, Положешний Володимир Володимирович  

 
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 "Цивільна безпека", частина II - ділова гра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81918  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кугай 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)  Монографія "Методологічні знання майбутнього вчителя 
математики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кугай Н. В. Методологічні знання майбутнього вчителя 

математики: Монографія. - Харків. : ФОП Панов А. М., 2017 . - 337 с. 
 
Анотація   

У монографії виокремлено методологічні знання майбутнього 
вчителя математики у змісті дисциплін математичного циклу: 
математичного аналізу, комплексного аналізу, диференціальних  
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рівнянь, лінійної алгебри і теорії чисел, числових систем, аналітичної 
геометрії, диференціальної геометрії, проективної геометрії, 
дискретної математики, математичної логіки, елементарної 
математики, тощо. Здійснено порівняльний аналіз навчання 
майбутніх учителів математики України та деяких країн Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81919  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "PERSPECTIVES OF UKRAINIAN-POLISH ECONOMIC 
COOPERATION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізується поточний стан економічної інтеграції та 
кооперації України та Польщі, співпраць країн на рівні міжнародних 
організацій (Центрально-європейська ініціатива, Вишеградська 
группа, Східне партнерство). Найбільш детально розглянуто 
економічні та соціокультурні взаємини Польщі і України за період 
незалежності. Охарактеризовано можливості та загрози міжнародної 
кооперації країн на рівні підприємств на регіональному рівні. 
Визначено основні пріоритети міжнародної кооперації між країнами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81920  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлагін Георгій Іванович, Шкарабура Микола Григорович, Тищенко 
Олександр Михайлович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
контрольних робіт з дисциплін "Теорія розвитку і припинення 
горіння" та "Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єлагін Г. І., Шкарабура М. Г., Тищенко О. М. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін 
"Теорія розвитку і припинення горіння" та "Теоретичні основи 
пожежовибухонебезпечності" - Черкаси : ЧІПБ, 2006. – 64 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

26 

Анотація   
Методичні вказівки застосовуються при підготовці курсантів та 
студентів вищих навчальних закладів, що заочно навчаються за 
дисципліною "Пожежна безпека". В методичних вказівках 
роз'яснюються методи розв'язання задач і вправ, необхідних для 
засвоєння слухачами заочних відділень вищих учбових закладів, що 
навчаються по спеціальності "Пожежна безпека". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81921  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Костянтин Володимирович, Мічута Ольга Романівна, 
Мартинюк Петро Миколайович, Іванчук Наталія Віталіївна  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Додаток для оповіщення студентів в месенджері 
Telegram"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський твір у вигляді опису комп'ютерної програми, що задіє 
системи програмування для створення Телеграм-бота, який зможе 
показати розклад для студентів, використовуючи сайт Деканату і 
системи ПС-розклад. В боті реалізований такий функціонал: 
реєстрація та зберігання груп користувачів; можливість переглядати 
розклад на поточний день, наступний, на тиждень та по конкретній 
даті; можливість переглядати розклад у конкретного викладача; 
можливість переглядати розклад іншої групи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81922  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьминчук Наталія Валеріївна, Куценко Тетяна Миколаївна, 
Назарова Тетяна Юріївна, Другова Олена 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 "Analyses dynamics of texpayers behavior fating the influence of 
social - psychological factors"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається і аналізується проблема "тенденція" 
економіки у кризовий період України. Визначено причини, за якими  
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поведінка кожного окремого платника податків повністю 
визначається його індивідуальним раціональним вибором, 
обумовленим прагненням до максимізації власної вигоди, тобто не 
залежить від вибору податкової поведінки інших агентів і впливів, які 
надають один на одного окремі платники податків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81923  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Дмитро 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)  Навчально-методичний посібник "Теорія твору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81924  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Дмитро 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 навчального характеру "Практикум 
"Редакторська майстерність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81925  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Ігор Анатолійович, Гонсалес Андрій Хосе Антоніо  
 
Повне ім'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 естрадно-циркової пародії "Камерный квартет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій естрадно-циркової пародії за участі чотирьох акторів, 
пантоміма на оркестр камерної музики, в якій замість інструментів 
використовуються шини від автомобілів і велосипедів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81926  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Ігор Анатолійович, Гонсалес Андрій Хосе Антоніо  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава естрадно-циркової пародії "Камерний квартет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вистава у вигляді естрадно-циркової пародії за участі чотирьох 
акторів, пантоміма на оркестр камерної музики, в якій замість 
інструментів використовуються шини від автомобілів і велосипедів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81927  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Григорій Семенович  
 
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)  Аранжування української народної пісні "В кінці греблі шумлять 
верби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування української народної пісні для дуету, мішаного хору та 
баяна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81928  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Обробка української народної пісні "Вуличні передирки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вільна обробка української народної пісні для мішаного хору та 
оркестру народних інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81929  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Григорій Семенович  
 
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)  Обробка української народної пісні "Ой при лужку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вільна обробка української народної пісні "Ой при лужку" для 
мішаного хору та оркестру народних інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81930  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Григорій Семенович  
 
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)  Обробка української народної пісні "Ой у лузі червона калина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обробка української народної пісні "Ой у лузі червона калина" для 
мішаного хору та баяна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81931  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Григорій Семенович  
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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)  Обробка української народної пісні "Заспіваймо пісню веселеньку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вільна обробка української народної пісні "Заспіваймо пісню 
веселеньку" для мішаного хору та оркестру народних інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81932  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Лара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81933  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Метелиця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81934  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Ольга 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)  Монографія "POLITICAL COMMUNICATION: sociocultural 
dimension"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81935  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Ольга Олександрівна, Посвістак Олеся Анатоліївна, 
Ювсечко Ярослав Володимирович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Загальна соціологія". Плани семінарських занять та 
методичні вказівки до їх проведення для студентів напряму 
підготовки "Соціальне забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загальна соціологія: плани семінарських занять та 
методичні вказівки до їх проведення для студентів напряму 
підготовки "Соціальне забезпечення" / О. О. Заславська, О. А. 
Посвістак, Я. В. Ювсечко. - Хмельницький : ХНУ. - 2013. - 42 с. 

 
Анотація   

Загальна соціологія складає базовий, вихідний рівень соціологічних 
знань, який визначає її методологічні основи, а вивчення цього курсу 
є необхідною складовою фахової підготовки студентів. Завданнями 
пропонованого методичного посібника є: на основі отриманих 
теоретичних знань виробити у студентів уміння оперувати основними 
соціологічними категоріями та сформувати навики проведення 
аналізу, порівняння, систематизації при розгляді різних соціальних 
явищ і процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81936  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "POLITICAL SCIENCE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Political Science (Політологія) : Plans for the Seminars 
and Guidelines for their Conducting / О. О. Заславська. - Хмельницький : 
ХНУ, 2017. - 40 с. (англ.). 

 
 
 
Анотація   

Кожна людина в сучасному світі, хоче вона чи ні, залучена до 
політики, політичних відносин, і, отже, змушена реагувати на 
політичні події, що відбуваються, оцінювати дії політичних лідерів з 
погляду їх впливу на життя, обирати певні форми своєї політичної 
діяльності. Завданнями пропонованого методичного посібника є: 
навчити студентів розуміти сутність політичного життя, політичних 
відносин і процесів; усвідомлювати роль і значення держави, 
політичних партій і громадських організацій в суспільно-політичному 
розвитку; надати студентам уявлення про політичні явища та 
процеси у світі, сформувати в них навички політичного аналізу, 
вміння застосувати політичні знання у своїй професійній, громадській 
та політичній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81937  
 
Дата реєстрації авторського права  03.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Призыв-медитация "ПАРА СВЕТА" 
("ПАРА СВЕТА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Заклик-медитація "ПАРА СВЕТА" спрямований на пошук, зустріч 
"своєї другої половини". Об'єднання та зміцнення союзу двох великих 
начал: чоловіка та жінки, створення гармонійної пари. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81938  
 
Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Фінансові механізми інтеграції вищої освіти 

України в чотирикутник "освіта - уряд - бізнес - суспільство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вербицька А. В.  "Фінансові механізми інтеграції 

вищої освіти України в чотирикутник "освіта - уряд - бізнес - 
суспільство" // Проблеми економіки. - 2018. - № 1 (35). - С. 49-54. 

 
Анотація   

Мета статті полягає у визначенні фінансових механізмів інтеграції 
вищої освіти України в чотирикутник "освіта - уряд - бізнес - 
суспільство", що спрямовані на підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності вищої освіти України. Обґрунтовано 
формування нової національної фінансової стратегії у сфері вищої 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81939  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирплюк Дмитро Володимирович (Дан)  
 
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 ілюстрацією "Гра "Політикс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиваюча, політична, економічна та психологічна гра, з 
використанням фактора випадковості. Авторська ідея в тому, що у 
політиці беруть активну участь чотири типи людей ("Політичний 
квадрат"), що мають різні ресурси: бізнесмени (гроші), активісти 
(люди), чиновники (зв'язки) та експерти (знання).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81940  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст пісні "Серёга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні у віршованій формі написано для його використання як 
тексту музичного твору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81941  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Валерія Василівна, Долінська Надія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок знаку на товари і послуги 
"ARTWAY EXPRESS" ("ARTWAY EXPRESS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок знаку на товари і послуги 
"ARTWAY EXPRESS" є комбінованим зображенням, яке стилістично 
поєднує графічні знаки (хвилясті лінії, які символізують дорогу/шлях, 
що забарвлені у яскраві кольори: фіолетовий та жовто-оранжевий) та 
словесне позначення виконане буквами латинського алфавіту - 
"ARTWAY EXPRESS" (транслюється українською мовою як "артвей 
експрес", що у довільному перекладі з англійської мови означає 
"мистецтво дороги/шляху" та "швидкісний/експрес"), що у своїй 
сукупності формують цілісну композицію, яка дозволяє споживачу 
змістовно ідентифікувати бренд, оскільки сама концепція малюнка 
розкриває сферу діяльності авторів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81942  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок знаку на товари і послуги 
VetCityPets" ("VetCityPets")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок знаку на товари і послуги 
VetCityPets" є комбінованим зображенням, яке складається з 
графічного та словесного позначення, що стилізовано поєднанні між 
собою та розміщені на бірюзовому із зеленуватим відтінком фоні. 
Графічне позначення представлено зображенням собаки породи 
Вельш-коргі, яка стрибає за метеликом. Графічні елементи забарвлені 
у білий колір та відмежовані від словесної частини малюнка білою 
дугою, яка імітує поверхню. Словесне позначення, виконане білими 
буквами латинського алфавіту, які утворюють словосполучення 
"VetCityPets" (транслюється українською мовою як ветсітіпетс, що у 
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довільному перекладі з англійської мови означає "Ветеринарія 
міських домашніх улюбленців").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81943  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорожко Ірина Іванівна, Туріщева Людмила 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Азбука 
творчості. Методичні рекомендації для психологів і вчителів 
початкової школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий розвиток особистості включає проведення занять з 
конструктором "Lego". Виконання завдань з "Lego" забезпечує 
розвиток пізнавальних процесів та формування особистості учня, 
який може свої знання, навички, вміння використовувати на 
практиці. "Азбука творчості" розрахована на педагогів, психологів, 
учнів та їх батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81944  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботун Валерія Ігорівна  
 
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 графічних зображень "Дитячий планер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва, що складається із 35-ти 
графічних зображень, кожне з яких висвітлює елементи дитячого 
життя, їх взаємодії, емоції та погодні явища, призначені, зокрема, для 
дитячого сприйняття. Збірка творів призначена для використання у 
виробництві дитячої іграшки для розвитку дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81945  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Сергій Володимирович  
 
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 "Звезды на ладошке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість "Зірки на долонях" є першою книгою трилогії про долю 
дівчинки, дівчини, жінки, матері. Дія повісті відбувається в 70-80 
роках минулого століття. Події, відображені в повісті, взяті з 
реального життя, тільки відбувалися вони в різних місцях та в різний 
час. Образи героїв повісті є збірними образами. Головна героїня - 
Надія Василишина. Її доля, становлення характеру, снага до творчості, 
любов, вибір життєвого шляху - це головна сюжетна лінія твору.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81946  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угрімова 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)  Наукова стаття "Формування механізму комплексної 
реструктуризації підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено проблеми формування механізму комплексної 
реструктуризації підприємств, а саме розкрито зміст механізму 
реструктуризації підприємства, який автор розглядає як систему, та 
визначено його складові елементи. Запропоновано авторську модель 
механізму реструктуризації промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81947  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інформаційне забезпечення реструктуризації 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті визначено передумови необхідності проведення 
реструктуризації вітчизняних підприємств. Встановлено фактори 
впливу на ефективність здійснення процесу реструктуризації, одним з 
яких виступає інформаційне забезпечення. Охарактеризовані основні 
напрямки інформаційного забезпечення реструктуризації: 
інформаційно-технологічне забезпечення реструктуризації, створення 
корпоративної інформаційної системи. Визначено послідовність 
етапів побудови ефективного інформаційного забезпечення процесу 
реструктуризації підприємства. Узагальнено програмні засоби, які 
можуть бути використані при створенні інформаційної системи на 
підприємстві при проведенні його реструктуризації. Побудовано 
модель інформаційної системи процесу реструктуризації вітчизняного 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81948  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угрімова 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)  Наукова стаття "Комплексний підхід до оцінки стратегічної стійкості 
м'ясопереробних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присв'ячено розгляду сутності стійкості діяльності підприємств, 
адаптування до змін зовнішніх і внутрішніх умов; значення 
реструктуризації як інструменту підвищення стратегічної стійкості 
для підприємств м'ясопереробної промисловості. Описано науково-
методичний підхід, розроблений автором для використання оцінки 
стратегічної діяльності підприємств харчової промисловості 
(м'ясопереробних підприємств).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81949  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність та зміст контролінгу на підприємстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присв'ячено розгляду поняття контролінгу, визначено його 
предмет, час та причини появи цього поняття; відмінність від 
поняття "контроль" та показано бачення цього поняття автором. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81950  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угрімова 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)  Наукова стаття "Формування та впровадження організаційної 

структури проведення реструктуризації м'ясопереробних 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Угрімова І. В. Формування та впровадження 

організаційної структури проведення реструктуризації 
м'ясопереробних підприємств / Наукові праці Полтавської державної 
аграрної академії. - 2013. - № 1 (6). - С. 61-72. 

 
Анотація   

В статті представлені рекомендації з формування організаційної 
структури проведення реструктуризації, яка покликана забезпечувати 
комплексність і внутрішню координацію діяльності усіх структурних 
підрозділів підприємства у процесі перетворень. При формуванні 
організаційної структури проведення реструктуризації автором 
пропонується створення спеціального підрозділу - служби 
стратегічного розвитку, за якою будуть закріплені функції 
реструктуризації. Запропоновано використання графічного методу 
для розподілу функцій реструктуризації, визначення 
адміністративних і горизонтальних взаємодій у формованій 
організаційній структурі проведення реструктуризації підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81951  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майборода Римма Вадимівна  
 
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 "Іноземна мова. Завдання 
для самостійної роботи. Методичні рекомендації для проведення  
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самостійної роботи з іноземної мови для студентів факультету 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Майборода Р. В. Іноземна мова. Завдання для 
самостійної роботи. Методичні рекомендації. – Миколаїв: ФОП 
Швець В. М., 2018. - 228 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях "Іноземна мова. Завдання для 
самостійної роботи" пропонуються завдання для самостійного 
опрацювання студентами економічних спеціальностей та 
викладачами спеціальностей, пов'язаних з менеджментом, 
маркетингом, економікою, логістикою тощо. Запропонований 
комплекс вправ та завдань реалізується за єдиною кредитно-
трансферною системою організації навчання, враховує різний рівень 
підготовки студентів, різний рівень швидкості сприйняття та 
засвоєння матеріалу, сприяє індивідуалізованому вирішенню проблем, 
які виникають у процесі самостійної підготовки до заняття. 
Оригінальні англомовні тексти з численними вправами та 
завданнями висвітлюють різні аспекти англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81952  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Віктор Миколайович  
 
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)  Літературний твір "Тренувальна методика "Power Pro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81953  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заєць Олександр Михайлович, Завойських Юлія Андріївна, 
Бондаренко Денис Геннадійович  

 
Повне ім'я або 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 "Методичні рекомендації щодо застосування методу 
кореляційно-регресійного аналізу кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В роботі висвітлено загальні положення методу кореляційно-
регресійного аналізу кримінальних правопорушень (поняття, 
значення, мета), обґрунтовано застосування даного виду аналізу у 
сфері правоохоронної діяльності задля оцінки її ефективності. 
Проведено кореляційний аналіз низки фінансових показників для 
визначення щільності зв'язку між результативною ознакою та 
факторними величинами, що впливають на обсяги ефективності 
діяльності органів національної поліції України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81954  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заблодська Інна Володимирівна, Овчаренко Євген Іванович, Держак 
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 робота "Квантифікація даних соціологічного дослідження 
ідентифікаторів Луганщини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано результати квантифікації даних соціологічного дослідження 
ідентифікаторів Луганщини. Визначено особливості і характеристики 
прояву переваг з предметів гордості щодо території проживання. 
Проведено аналіз об'єднуючих факторів жителів Луганської області та 
ідентифікація образу Луганщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81955  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрєбряк Ксенія Ігорівна, Носкова Світлана Анатолівна, Рогозян 
Юлія 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 "Контент 
дисципліни "Фінансовий аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Контент дисципліни "Фінансовий аналіз" містить програму 
дисципліни "Фінансовий аналіз", змістовні модулі, перелік тем, 
літературу та додатки. Надано тести і задачі для самостійного  
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розв'язання, приклади розв'язання типових задач, контрольні 
завдання, подано теоретичні відомості та термінологію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81956  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жалко-Титаренко Володимир Валентинович  
 
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 практичного характеру "Методика реабілітації за допомогою 
тенісу "RehabilitationTennis"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір практичного характеру "Методика реабілітації за допомогою 
тенісу "Rehabilitation Tennis" для реабілітації інвалідів з 
порушеннями опорно-рухового апарату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81957  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Юлія Олегівна  
 
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 "Наши"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій художнього фільму "Наши". Жанр: військова драма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81958  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Фотографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Чоловік у відображенні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художній кольоровий фотографічний твір композиційно поділено на 
дві частини: верхня частина зображує чоловіка та частину 
урбаністичного пейзажу, а нижня є їх відображенням у воді. Чоловік 
крокує усередині об'єкта, що нагадує колесо. Фотографія виконана з 
превалюванням сіро-коричневої кольорової гами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81959  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грязнов Олександр Андрійович, Грязнов Дмитро 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)  Переклад українською мовою трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір є перекладом українською мовою всесвітньовідомої 
трагедії В. Шекспіра "Гамлет". Присвячено до чотирьохсотріччя із 
дня смерті автора трагедії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81960  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грязнов Олександр Андрійович, Грязнов Дмитро 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)  Переклад українською мовою трагедії Вільяма Шекспіра "Отелло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір є перекладом українською мовою всесвітньовідомої 
трагедії В. Шекспіра "Отелло". Присвячено до чотирьохсотріччя із 
дня смерті автора трагедії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81961  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грязнов Олександр Андрійович, Грязнов Дмитро 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)  Переклад українською мовою трагедії Вільяма Шекспіра "Макбет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір є перекладом українською мовою всесвітньовідомої 
трагедії В. Шекспіра "Макбет". Присвячено до чотирьохсотріччя із 
дня смерті автора трагедії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81962  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топчієв Олександр Григорович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, 
Пилипенко Ігор Олегович, Яворська Вікторія 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 "Методологічні основи географії: ландшафтна 
оболонка Землі. Довкілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований курс має пошуковий і постановочний характер і 
потребує послідовного його розроблення та введення у програми та 
учбові плани підготовки університетських географів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81963  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богадьорова Лариса 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)  Навчальний посібник "Екологія міських систем та комунальне 
господарство". Робочий зошит для практичних та семінарських 
занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу екології 
міських систем та комунального господарства. Завдання практичних 
робіт дають змогу використовувати різні схеми класифікації міст, 
статистичні дані, розраховувати на елементарному рівні потреби міст, 
розумітися на архітектурних стилях, системах водопостачання, 
водовідведення, очищення вод, виробництві електроенергії, збиранні, 
зберіганні та утилізації відходів, аналізувати розміщення промислових 
підприємств та їх вплив на міське середовище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81964  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оношенко Сергій Петрович, Чобану Євгеній 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 "Модуль Q-Finance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексне рішення для автоматизації задач управління і обліку на 
підприємствах, що здійснюють фінансові види діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81965  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Бюджетна безпека України: сутність, загрози та шляхи 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онищенко С. В. Бюджетна безпека України: 
сутність, загрози та шляхи забезпечення [монографія] / С. В. 
Онищенко. – К. : Знання України, 2017. - 403 [1] с. 

 
Анотація   

Досліджено сутність бюджетної безпеки України та визначено сучасні 
проблеми її забезпечення в умовах фінансової глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81966  
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Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Олександрович, Козаченко Анна 
Володимирівна, Завора Таїна Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Region Housing Policies in Terms of its Social and Economic 
Security"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито основи формування житлової політики держави. Здійснено 
аналіз напрямів формування житлової політики в умовах 
трансформаційних перетворень. Обґрунтовано зв'язок економічної та 
соціальної сфер у контексті забезпечення соціально-економічної 
безпеки регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81967  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
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 навчального характеру  
 
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   

Головна мета підручника - формування в учнівства світоглядних 
орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, виховання 
потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі 
опанування цінностей зарубіжної та української культурно-
мистецької спадщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81968  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій на ігрове короткометражне кіно "Home sweet 
Home"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В щойно окупованій проросійськими військами Макіївці молодий 
україномовний банківський працівник намагається налагодити 
контакт із соціально нестабільними клієнтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81969  
 
Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій для художнього фільму "Фільм у фільмі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія-вигадка, проте багато хто захоче, щоб вона була реальною. 
Під час війни в корумпованій країні телеведучий ініціює спонтанний 
кіноексперимент без особливої підготовки чи мети, окрім провести 
більше часу із дівчиною, в яку він закоханий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81970  
 
Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій для художнього фільму "Валентинів сум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пара 23-річних уже багато років у стосунках. Завтра день Святого 
Валентина. Він створює романтичну атмосферу у кімнаті. Запрошує її 
до кімнати, та на її очах сльози. Це останній день Святого Валентина 
для їх пари, адже вони вирішили розійтися. Крізь сльози, поцілунки  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

47 

та кохання вони невблаганно рухаються до свята всіх закоханих та 
свого рішення припинити стосунки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81971  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовой Віктор Олексійович, Уманець Ольга Віталіївна, Стасевська 

Оксана Анатоліївна, Сердюк Олександр Віталійович, Савченко Ганна 
Сергіївна, Карасюк Володимир Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 

(НЕІК) з навчальної дисципліни "Українська культура" (для 
дистанційної форми навчання)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної, методичної і 
наукової діяльності з навчальної дисципліни "Українська культура". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81972  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Павло Павлович, Журавель Вікторія 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 "Останній квітень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81973  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Алмазов (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)  Літературно-письмовий твір "Управляющий судьбой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературно-письмовий твір створений для самопізнання і 
формування особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81974  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Усний твір з ілюстраціями "Таблица умножения за 3 часа. Онлайн-
курс для школьников"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81975  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Євген Вадимович  
 
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 "IT-shirts" № 1   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень "IT-shirts" № 1 використовуються для 
нанесення на футболки та інший одяг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81976  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Кинбурнская коса. Карта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрована карта Кінбурнської коси із зазначенням пам'яток 
природи, історичних пам'яток, баз відпочинку, офіційних установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81977  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Священко Руслан Борисович  
 
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 "Soaring Lepus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81978  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носирєв 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)  Науковий твір "Світовий досвід реалізації моделей промислової 
політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Носирєв О. О. Світовий досвід реалізації моделей 
промислової політики // Науковий вісник Ужгородського державного 
університету. - 2017. - № 16, Ч. 2. - С. 29-32. 

 
Анотація   

Твір присвячено узагальненню досвіду реалізації моделей 
промислової політики окремих провідних держав світу. Виявлено 
основні проблеми державного регулювання розвитку економіки та 
промислового сектору в провідних країнах світу з метою 
використання світового досвіду при інтенсифікації державної 
промислової політики в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81979  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носирєв 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)  Науковий твір "Управління розвитком інноваційно-інвестиційного 
потенціалу підприємств машинобудування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Носирєв О. О. Управління розвитком інноваційно-
інвестиційного потенціалу підприємств машинобудування // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - № 27, 
Ч. 1. - С. 72-75. 

 
Анотація   

Твір присвячено розгляду проблемних питань впливу інноваційних та 
інвестиційних процесів на стратегічний розвиток вітчизняних 
промислових підприємств, зокрема підприємств машинобудування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81980  
 
Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носирєв 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)  Науковий твір "Редеіндустріалізація Донбасу: промислова політика 
відновлення економічного потенціалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто напрями розвитку промислової політики щодо процесів 
редеіндустріалізації Донбасу та його інтеграції до розвитку економіки 
України. Запропоновано основні пріоритети удосконалення 
промислової політики в контексті редеіндустріалізації Донбасу з 
метою забезпечення національних інтересів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81981  
 
Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Афродизіак подружніх 
взаємин. Гра для жінок та пар, які прагнуть відродити свою любов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81982  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Олександр Олександрович  
 
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)  Ілюстрований літературний письмовий твір "Розвиваюча гра "LVL 
UP" ("LVL UP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81983  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собчишин Віталій 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 "Державне регулювання логістичного управління 

закупівлями в агропромисловому комплексі України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Собчишин, Віталій Миколайович. Державне 

регулювання логістичного управління закупівлями в 
агропромисловому комплексі України: [монографія] / В. М. 
Собчишин; наук. ред. докт. екон. наук, проф. Ю. М. Сафонов - Одеса : 
ФОП Бондаренко М. О., 2015. - 310 с. 

 
Анотація   

У монографії викладені теоретико-методологічні, методичні та 
практичні аспекти державного регулювання логістичного управління 
закупівлями в агропромисловому комплексі України. Розкрито 
основи стратегічного управління логістикою закупівель матеріально- 
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технічних ресурсів, формування стратегії закупівель мінеральних 
добрив, підвищення ефективності логістичного управління 
закупівлями матеріально-технічних ресурсів та їх оцінки в аграрній 
сфері.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81984  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Strategies system of procurement logistics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовано взаємозв'язок логістичної стратегії з 
функціональнми стратегіями підприємства та систематизовано 
стратегії закупівельної логістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81985  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Strategic analysis of price situation on the market of mineral 

fertilizers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проведено стратегічний аналіз цінової ситуації на ринку 
мінеральних добрив та визначено стратегічні напрями мінімізації 
вартості їх закупівель сільськогосподарськими підприємствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81986  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собчишин Віталій Миколайович  
 
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 "Оптимізація запасів мінеральних добрив у процесі 
стратегічного управління їх закупівлями на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено етапи стратегічного управління закупівлями 
мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах. 
Запропоновано модель для реалізації стратегії визначення 
обмежуючих факторів та управління ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81987  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Марія Павлівна, Бондаренко 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)  Робочий зошит з курсу "Біологія" для студентів-іноземців 

підготовчих факультетів України "Biology. Workbook for foreign 
students of preparatory departments of Ukraine"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит підготовлений англійською мовою для слухачів-
іноземців підготовчих відділень, які вступають на медичні 
спеціальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81988  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Володимирович  
 
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 фотографій "Виробництво та монтаж колюче-ріжучих 

загороджень з армованої колючої стрічки" ("Загородження колюче-
ріжучі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фотографії готових виробів - колючої стрічки, армованої колючої 
стрічки, різних типів колюче-ріжучих загороджень, їх монтажу на  
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паркани та огородження. Фотографії обладнання для виробництва 
колючої стрічки, скоб (кліпс), армованої колючої стрічки та різних 
типів колюче-ріжучих загороджень "Єгоза".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81989  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Збірник звичайних даних, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Наповнення веб-сайту "www.poliuretan.lviv.ua" 
("Autorally")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81990  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Forever Мы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81991  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Іван 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 "Dominant investors"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма для роботи інтерактивної платформи для 
інвесторів на фондовому та криптовалютному ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81992  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
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 "Година мандрів" ("Jouvney")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фотографічний твір присвячений духу мандрів. Зміст твору поєднано 
єдиним творчим задумом, що є відбиттям актуальної теми у 
сучасному суспільстві - глобалізації та пошуків своєї ідентичності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81993  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сендецький Микола Миколайович, Бичков Антон Миколайович, 
Горбачевський Сергій Андрійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система організаційно-технічних вимог на створення 
експериментального батальйонного автономного польового табору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано, на підставі нормативної бази, тактико-технічних 
характеристик зразків військової спеціальної техніки та елементної 
бази, створити систему організаційно-технічних вимог на розробку 
автономного польового табору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81994  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-технічний комплекс XPAY" 
("XPAY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс забезпечує оптимізацію технічних процесів під час надання 
фінансових послуг у сфері використання електронних грошей, а 
також послуг з переказу коштів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81995  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєва Наталія Миколаївна, Попов Віктор Васильович  
 
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)  Драма на дві дії "Наталка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Майдан відбувся і в кожного з нас постало багато питань до себе і 
Всесвіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81996  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєва Наталія Миколаївна  
 
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)  Новорічна казка-гра на одну дію "І як це називається?!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Під свята маленька мандрівна трупа - два актори і дві акторки - 
розігрують чотири різдвяно-новорічні історії про взаємопідтримку, 
про справжнє добро і любов. Атмосфера свята, повчальність без 
менторства і жарти без дурниць. Компактний ігровий текст, що дає  
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широке поле для акторської імпровізації, режисерського пошуку та 
винахідливості художника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81997  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєва Наталія Миколаївна  
 
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)  Драма на одну дію "Вирій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чотири жінки випадково зустрічаються десь у "сірій зони" 
теперішньої війни. Кожна з них прийшла сюди зі своїми болем і 
своїми запитаннями. Кожна бажає поставити ці запитання тому, хто 
дасть відповіді… Хто вислухає їхні історії, хто дасть відповіді і які це 
будуть відповіді?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81998  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяй Володимир Іванович  
 
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 "Максимус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку, виконаних індивідуальним художнім 
прийомом, малюнків хлопчиків у синіх академічних мантіях і 
квадратних академічних шапочках з жовтими китицями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81999  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голинська Олеся 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)  Літературний письмовий твір "Визначення терміну "Субсидіарні 
бюджети"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором дано визначення терміну "субсидіарні бюджети", їх 
формування, розподілення та перерозподілення, характерні 
особливості. Надані дані про ресурсні та результативну частини 
субсидіарного бюджету. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82000  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупник Андрій Семенович, Голинська Олеся Володимирівна, 

Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, Орлова Алла Іванівна, Попов Микола 
Петрович, Приходченко Людмила Леонідівна, Попов Сергій 
Афанасійович, Осадчук Світлана Вікторівна, Піроженко Наталія 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналітичний 

звіт "Соціальна ефективність діяльності органів місцевого 
самоврядування: оцінювання та забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлені основні результати дослідження соціальної 
ефективності діяльності органів місцевого самоврядування різних 
рівнів, зокрема селищної та сільських рад, їх виконавчих комітетів, 
селищного і сільських голів, районних та обласних рад, їх органів, що 
діють на території Доброславської, Калинівської та Кордонської 
територіальних громад Лиманського району Одеської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82001  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хворостяний Андрій Дмитрович, Мягкий Олександр Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Система термоэлектрических уравнений Мягкого-
Хворостяного"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлена система термоелектричних рівнянь, що описує 
термоелектричні явища (поглинання теплоти під впливом 
електричного струму і генерацію електричного струму при 
поглинанні тепла) в багатошарових напівпровідникових (варизонних) 
структурах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82002  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гумінський Артем Миколайович, 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 "Мобільний додаток "ShareDocuments" до 
системи управління кафедрою" ("ShareDocuments")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою розробки є реалізація Android-орієнтованого програмного 
засобу, що надає можливість колективного перегляду документів, 
доручень та можливість відслідковувати рух документів та доручень в 
межах кафедри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82003  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Максим Олександрович, 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 "StochasticRSSfeedsCollector" для вибору та 
первинної обробки інформації з RSS джерел" 
("StochasticRSSfeedsCollector")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє користувачу аналізувати велику кількість RSS 
джерел та статей в них на відповідність пошуковому запиту, 
отримувати статистику стану джерел по окремих параметрах запиту у 
числовому, текстовому та графічному виді.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82004  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлозьорова Оксана 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 "Методика нормування лікарських засобів при 
наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нові сучасні погляди на побудову та реформування медичної служби 
Збройних сил України, структуру та величину санітарних втрат з 
можливостями вітчизняної фармацевтичної промисловості 
вимагають приведення до відповідності складу переліку норм 
медичного майна, зокрема лікарських засобів. У статті 
обґрунтовується методика нормування лікарських засобів при 
наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82005  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлозьорова Оксана 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 "Обґрунтування та розробка методики 
фармакоекономічного аналізу лікарських засобів при наданні 
кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлюється питання щодо обґрунтування та розробки 
методики фармакоекономічного аналізу лікарських засобів при 
наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям, 
зокрема, актуальність створення фрагменту формулярного переліку 
лікарських засобів та вимог щодо їх відбору та включення на 
прикладі лікування військовослужбовців хірургічного профілю при 
наданні кваліфікованої хірургічної допомоги. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82006  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Олександр Анатолійович  
 
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 документального фільму "Від Данила до Вітовта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про історичні події в Україні від пророка Данила до князя 
Вітовта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82007  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Match - 3 theme: song 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичні твори являють собою музичний супровід до комп'ютерних 
ігор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82008  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Патерни "Динозаври"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82009  
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Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Партитура "Марш Спеціального батальйону 

(Почесної варти) Національної гвардії України" ("Марш СБ (ПВ) 
НГУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82010  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шубенко Єлизавета Сергіївна, Руденко Олена 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 "Модель обліку власного капіталу в умовах 

реорганізації господарських товариств у формі приєднання (злиття)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір "Модель обліку власного капіталу в умовах 
реорганізації господарських товариств у формі приєднання (злиття)". 
Модель структурована за варіантами реорганізаційних операцій з 
акціями та ілюструє прогнозний поелементний склад власного 
капіталу товариства-правонаступника, кінцевий склад його 
акціонерів та обсяги їх корпоративних прав.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82011  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шубенко Єлизавета Сергіївна, Руденко Олена 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 "Модель обліку власного капіталу в умовах 

реорганізації господарських товариств у формі перетворення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір "Модель обліку власного капіталу в умовах 
реорганізації господарських товариств у формі перетворення". 
Модель структурована за операціями з акціями (частками) у 
товариства-праводавця й товариства-правонаступника та містить 
інформацію щодо варіантів вибору організаційно-правової форми 
товариства, допустимих розмірів його статутного капіталу та 
обмеження кількісного складу його акціонерів (учасників).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82012  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шубенко Єлизавета Сергіївна, Руденко Олена 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 "Модель обліку власного капіталу в умовах 
реорганізації господарських товариств у формі поділу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір "Модель обліку власного капіталу в умовах 
реорганізації господарських товариств у формі поділу". Модель 
демонструє варіанти формування поелементного складу власного 
капіталу товариства-правонаступника, кінцевий склад його 
акціонерів (учасників) та обсяги їх корпоративних прав, ураховуючи 
достатність чи недостатність загальної номінальної вартості 
корпоративних прав власників акціонерного товариства-праводавця 
для формування статутного капіталу товариства-правонаступника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82013  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шубенко Єлизавета Сергіївна, Руденко Олена 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 "Модель обліку власного капіталу в умовах 

реорганізації господарських товариств у формі виділу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір "Модель обліку власного капіталу в умовах 
реорганізації господарських товариств у формі виділу". Модель  
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побудована за способами розміщення акцій шляхом: придбання акцій 
товариством, з якого здійснено виділ; розподілу акцій серед 
акціонерів товариства, з якого здійснено виділ; конвертації акцій 
товариства, з якого здійснюється виділ в акції новоствореного 
товариства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82014  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олейнікова Людмила Григорівна, Череп Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Реформування податкової системи України як 
необхідна умова конкурентоспроможності держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Питання удосконалення фіскальної політики для економічної науки 
не нове. В наукових розробках поглиблено вивчаються та 
розробляються окремі проблеми, що пов'язані з методологією обліку 
та планування податків, меншою мірою - управління ними. У той же 
час комплексне вирішення проблеми залишається поза увагою 
науковців. У монографії досліджено, обґунтовано та запропоновано 
заходи щодо вирішення проблем модернізації діяльності податкової 
служби України, реформування податкової системи України з метою 
підвищення конкурентоспроможності держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82015  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олейнікова Людмила Григорівна, Череп Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методичні основи формування системи 
оподаткування як складової конкурентоспроможності держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено методичні засади формування податкової 
політики та податкової системи; виконано аналіз податкових 
надходжень до Державного бюджету України; запропоновано шляхи 
реформування податкового контролю. У монографії обґрунтовано 
необхідність проведення податкових реформ в Україні; вплив  
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податкової політики на стан державних фінансів та запропоновано 
напрямки удосконалення податкової політики з метою підвищення 
конкурентоспроможності податковї системи в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82016  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
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 "ІНВЕСТОЗНАВСТВО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто інвестиційну політику в Україні, національні та іноземні 
джерела фінансування прямих і фінансових інвестицій. Аналізуються 
інвестиційний клімат, інвестиційний ринок, інвестиційна діяльність, 
процес залучення інвестицій в економіку, державне регулювання 
інвестиційної діяльності України, прийняття інвестиційних рішень, 
формування портфеля інвестицій; оцінка ефективності інвестицій; 
оцінка фінансування інвестиційної й інноваційної діяльності; 
планування і проектування інвестиційної діяльності; управління 
інвестиційною діяльністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82017  
 
Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Алла Василівна, Андросова Олена 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)  Навчальний посібник "Банківські операції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методику здійснення банківських операцій, що пов'язані із 
становленням світової банківської системи, іноземних банків та 
банків України: формування ресурсів, готівковими й безготівковими 
розрахунками, кредитними та іпотечними операціями, з цінними 
паперами, інвестиційною діяльністю, валютними операціями, 
нетрадиційними банківськими операціями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82018  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Куртка-трансформер: 
перетворення від літнього жилету до зимової куртки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень з описом оригінального 
дизайну куртки-трансформера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82019  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорукова Людмила Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Споглядання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується аудіовізуальний твір у вигляді анімаційного ролика для 
використання на веб-сайті ХДАДМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82020  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Дизайн-концепт повітряного 
транспортного засобу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень оригінального дизайн-
конспекту повітряного транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82021  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект освітлювачів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень у вигляді оригінального 
дизайну комплекту двох освітлювачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82022  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Дизайн обладнання для реабілітації 
рухових функцій руки людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень оригінального дизайну 
обладнання для реабілітації рухових функцій руки людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82023  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Принципи проектування 
дизайн-об'єктів "ECOZONE" ФЕЛЬДМАН ПАРКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені принципи проектування дизайн-об'єтів "ECOZONE" 
ФЕЛЬДМАН ПАРКУ" міста Харкова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82024  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій 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 "Астронавт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82025  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій 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 "Forever More"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82026  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Де ти є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82027  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій 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 "00:00" ("12")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82028  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій 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 "Хто, як не ти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82029  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82030  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Лимфоузлы средостения как основа биохимических 

процессов трансформирующего круга лимфо-нерво-кровообращения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором запропонований новий погляд на лімфо-гемодинаміку живих 
організмів. Встановлено, що лімфатична система має головну роль у 
біохімічних процесах організму, оскільки вона має більш широкі 
функції та можливості у порвнянні з кровоносною системою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82031  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Куліда Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник-практикум "Основи ораторського 

мистецтва юриста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В. Д. Основи ораторського мистецтва 

юриста : навчально-методичний посібник-практикум (галузь знань 08 
Право, спеціальність 081 Право) / В. Д. Гапотій, О. О. Куліда. - 
Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. - 118 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник-практикум "Основи ораторського 
мистецтва юриста" призначений для студентів вищих навчальних 
закладів при підготовці фахівців за спеціальністю 081 Право. Головна 
орієнтація навчально-методичного посібника-практикуму направлена 
на оволодіння майбутніми юристами практичними навичками та має 
повноцінно забезпечити у підготовці програмні результати навчання, 
що потрібні у подальшій професійній діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82032  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит до навчального 
курсу "Теорія держави і права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В. Д. Робочий зошит до навчального курсу 
"Теорія держави і права" / В. Д. Гапотій. - Мелітополь, 2018. - 100 с. 

 
Анотація   

Робочий зошит до навчального курсу "Теорія держави і права" є 
навчально-методичним виданням для забезпечення викладання 
навчальної дисципліни "Теорія держави і права" для студентів денної 
та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 081 Право 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, підвищення кваліфікації бакалаврів права, 
муніципальних службовців та представників органів державної влади 
та представників органів місцевого самоврядування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82033  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Василь Ананійович  
 
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 альбом "Живи на повну 24 пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До музичного альбому увійшли 24 пісні у виконанні автора: 
"Втрачене кохання", "Динамо - чемпіон", "Дівчина - мрія", "Живи 
на повну", "Знай", "Мамин рушничок", "Моя гитара пой", 
"Музыкант", "Ніч кохання", "Освідчення", "Птицы", "Рідний Київ", 
"Рок-н-рол", "Стань моєю зорею", "Тільки ти", "Травневі ночі", 
"Україно Моя", "Я б хотів", "SELFI", "Дождь", "Під вербою", 
"Цыганская душа", "Чекаю на зустріч", "Шоферская".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82034  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біналієва Шахсанам Махмудівна  
 
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 до фільму "Лихо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Сценарій для фільму "Лихо" розповідає про присвячення 
молодих людей в престоли. Тільки обряд цей жорстокий. Ліс, в який 
відправляють обраних, страшний для всіх тим, що в ньому мешкає 
Лихо (міфічна істота, яку боялись слов'яни). З цього лісу виходить 
тільки один - переможець і новий правитель громади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82035  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарь Марина Юріївна (Melissa)  
 
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 "Роли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання. Воно повсюди. Любов до природи, улюбленої 
праці, до музики, до людини і т. д. Все в житті має свої ролі. І тільки 
через кохання, велике почуття, ми знаходимо спільну мову та 
розуміємо одне одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82036  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, NITA)  
 
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 "Твой плен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сучасна естрадна пісня російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82037  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, NITA, artist15ka)  
 
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 "Wings"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна пісня, написана англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82038  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, NITA, artist15ka)  
 
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 "Inside"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна пісня, написана англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82039  
 

Дата реєстрації авторського права  05.10.2018  
 
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 "х-Lab.PjReestr" для аналізу стану виконання 

проектів" ("х-Lab.PjReestr")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу стану виконання проектів, агрегації 
групи проектів у портфель проектів та аналізу ризиків, що пов'язані з 
плановими показниками виконання проектів на якомога більш 
ранній стадії виконання робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82040  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RUKAVISHNIKOV (псевдонім)  
 
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)  Аранжування до пісні "Хрустальный мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82041  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RUKAVISHNIKOV (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)  Аранжування до пісні "Танцуй, играй!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82042  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RUKAVISHNIKOV (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 "В последний раз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82043  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RUKAVISHNIKOV (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 "Тория Виктория"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82044  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Не плачь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82045  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Оксана 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 "Інноваційне управління розвитком підприємств 
готельно-ресторанного господарства: методологія, теорія і практика. 
Монографія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії викладені загальнотеоретичні, методологічні і 
практичні основи інноваційного управління розвитком підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82046  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник п'єс "Містична драма і комедія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник містить 10 п'єс, з них 8 комедійних і 2 драматичні, для театру 
або кіно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82047  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Роман Володимирович, Калугін Роман Валерійович, 
Мирончук Олександр 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 "Програмний інструмент попереджувального 
захисту ядра Linux, на базі встановлених політик (профілів) для 
поточних ядер Linux" ("Аванпост SP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82048  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  КонтрКультура (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 "Розкажи про Париж" ("Париж")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82049  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Сергій Вікторович, Чуєв Денис Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтегріті Візіон Сервіс" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа "Integrity Bot Store"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує можливість замовника через мережу Інтернет 
обрати шаблон чат-боту, що буде комунікувати з користувачами, що 
до нього звертаються, за заданим замовником алгоритмом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82050  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Мелодія Моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура являє собою з однієї сторони морську черепаху, що 
лежить на боці та повернута панцирем до глядача, з другого боку 
скульптура виконана у вигляді гітари, що лежить на боці, при цьому 
головка гітари є головою черепахи, гриф гітари - це шия черепахи, 
корпус гітари - це панцир черепахи, відповідно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82051  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
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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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Не пропусти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура зображує сову, що сидить на фрагменті гілки з однієї 
сторони, а задня її частина зображує боксерську рукавицю зі 
шнуровкою, яка стоїть на свої основі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82052  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Жук-носоріг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура зображує жука-носорога, розташованого на півсфері з 
однієї сторони та відповідно носорога з другої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82053  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

Скульптура зображує голову слона з піднятим хоботом з однієї 
сторони та динозавра (Брахіозавра) з другої сторони.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82054  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика преподавания 
"Compilation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82055  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпюк Микита Володимирович, Жихарєв Сергій Миколайович, 
Безнос Олександр Анатолійович, Шведов Кирило Михайлович, 
Волощук Павло 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 "ORANGECARD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою мобільний додаток, який надає можливість 
фотофіксації адміністративних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82056  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скіченко Олег Володимирович, Ярошинський Валентин Тадеушевич, 
Топор Олександр Миколайович, Романюк 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 "Nova.ChatsConnector"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82057  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скіченко Олег Володимирович, Ярошинський Валентин Тадеушевич, 
Топор Олександр Миколайович, Романюк 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 "Nova.WebCall"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82058  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Влада Вершинина (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)  Збірник пісенних творів "Любимый"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику описується сила кохання та вдячність за підтримку. 
Перелік пісень: "Душа", "Любимый", " Я тебя не отдам", "Нет милее 
тебя".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82059  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Павло Ігорович  
 
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 "First International trade school on alibaba.com" 
("International trade school")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша школа міжнародної торгівлі на alibaba.com Павла Ковтуненка. 
Навчальний онлайн курс з продажу товарів в 190 країн світу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82060  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Павло Ігорович  
 
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 "ALIBABAEXPERT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша школа міжнародної тогрівлі на alibaba.com Павла Ковтуненка. 
Навчальний онлайн курс з продажу товарів в 190 країн світу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82061  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Павло Ігорович  
 
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 "Первая школа международной торговли на 
alibaba.com" ("Школа международной торговли")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша школа міжнародної торгівлі на alibaba.com Павла Ковтуненка. 
Навчальний онлайн курс з продажу товарів в 190 країн світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82062  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катя Мирт, Катя Мірт (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 віршів "Форма любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана збірка віршів містить філософські роздуми та духовний досвід 
авторки, які з'являлися на світ протягом 2012-2018 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82063  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zmeark (псевдонім)  
 
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)  Пісня "If I were you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є відома фраза акторки Фаїни Ранєвської про павича та його пишний 
хвіст. Тобто жіноча відповідь на чоловіче вихваляння може бути 
переповнена іронією, і чисто така реакція є справедливою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82064  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає в себе 9 текстів пісень українською та російською 
мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82065  
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Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
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 "Шукай, душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82066  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
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 "Доля пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82067  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанцева Анастасія 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 "Комплексна медико-психологічна допомога дітям в 

умовах соціально-психологічного напруження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кабанцева А. В. Комплексна медико-психологічна 

допомога дітям в умовах соціально-психологічного напруження // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - 
Випуск 5. Том 2. - С. 175-180.  

 
Анотація   

Стаття присвячена організації комплексної медико-психологічної 
допомоги дітям, які проживають в умовах соціально-психологічного 
напруження. Запропонована унікальна технологія допомоги  
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"Системне коло", схема інтеграції системи "педагог-психолог-лікар-
батьки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82068  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко 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)  Наукова стаття "Турбулентность в информационной безопасности 
личности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панченко О. А. Турбулентность в информационной 
безопасности личности // Клінічна інформатика і телемедицина. - 
2017. - № 13. - С. 124-129. 

 
Анотація   

У статті обговорюється маловивчений феномен турбулентності в 
зв'язку з інформаційною безпекою. Запропонована структурно-
функціональна модель забезпечення інформаційно-психологічної 
безпеки в причинно-наслідковому зв'язку з інформаційно-
психологічною турбулентністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82069  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбіда Світлана 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" підручник для 5 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 90)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений підручник для п'ятого класу продовжує авторську 
систему послідовного вивчення української мови глухими учнями 
спеціальних закладів середньої освіти, запропонованої з третього і 
четвертого класів (2016 і 2017 років).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82070  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопін Євгеній 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)  Наукова стаття "Інформаційна технологія криптографічно-

захищеного експорту/імпорту рядків таблиць бази даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведений опис розробленої інформаційної технології 
криптографічно-захищеного експорту/імпорту інформації таблиць 
бази даних медичної інформаційної системи, а також результати 
здійснених за допомогою даної технології експериментів з 
експорту/імпорту інформації двох баз даних обліку пацієнтів закладів 
охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82071  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбіда Світлана 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" підручник для 4 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 91)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений підручник для четвертого класу продовжує авторську 
систему послідовного вивчення української мови слабочуючими 
учнями спеціальних закладів середньої освіти, запропонованої з 
третього класу. Передбачено вивчення 25 тем з 5 розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82072  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zmeark (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 "When daddy was angry"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня відображає трагічні події, що відбулися навесні 2018 року у 
маленькому селі біля Ніжина, що на Чернігівщині. Від побоїв та 
знущань померла дворічна дитина на ім'я Вероніка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82073  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блюма Олексій Валерійович, Жердєв Євген 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 "Інформаційно-програмний комплекс 
"БЮДЖЕТ.УКР" ("ІПК "БЮДЖЕТ.УКР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт є кросплатформним і функціонує в операційних 
системах, що підтримують Java 1.5. Забезпечена функціональність на 
основних операційних системах Windows, Linux, Mac OS X. Мова 
програмування - Java.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82074  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашов Максим Вікторович  
 
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  "Palbooro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"General branding concept of the  Palbooro", "Брендинг и Концепт - 
"Palbooro" освітлює  проект "Palbooro" - творчий центр і платформу 
(сайт Palbooro.com) виробництва, адаптації та поширення 
аудіовізуального контенту (змісту). "Palbooro" - це новий креатив в 
сфері медіа-виробництва повного циклу. Це дозволяє створювати 
відео будь-якої складності і тривалості - від дитячих розважально-
навчальних роликів до корпоративних фільмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82075  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добруцький Ігор Ігорович  
 
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 проекту "Всеукраїнський фестиваль писанок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всеукраїнський фестиваль писанок - це щорічний традиційний захід, 
що є невіддільною частиною свята Великодня для киян та гостей 
столиці України. Сьогодні це сучасний арт-перфоманс, який об'єдує 
творчість сотень писанкарів та тисяч художників з різних куточків 
країни. Експозиція фестивалю поєднує в собі виставку традиційних 
писанок, зону майстер-класів, писанки-мальованки та авторські арт-
об'єкти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82076  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добруцький Ігор Ігорович  
 
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 проекту "374 музиканти на Софії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"374 музиканти на Софії" - свято для людей, що цінують та 
поважають класичну музику. Вперше в Україні у історичному центрі 
столиці на Софіївській площі одна сцена поєднає 374 музикантів з 
семи кращих оркестрів України. На відвідувачів заходу чекає 
неперевершена атмосфера та особливий репертуар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82077  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Suspended in a Sunbeam" ("SIAS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів, який складається з наступних композицій: 
1. "Pale blu dot"; 2. "High white noise"; 3. "Star dust"; 4. "Childhood 
dream"; 5. "Follow your dreams ft. Anya Shurubey"; 6. "Deep in 
thought"; 7. "Jedidah Isler revelation"; 8. "Fly for you ft. Anya 
Shurubey"; 9. "Honest (tape master)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82078  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанишена Людмила Анатоліївна  
 
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 "Мої вірші для вашої душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір українською мовою. Збірка поезії складається з 
двох частин (Частина 1; Частина 2).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82079  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Ірина Леонідівна  
 
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 "Geron"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82080  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана 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)  Стаття "The strategy of effective management of resource potential"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82081  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
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)  Малюнок "Коти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення - стилізований малюнок (ілюстрація). На 
малюнку зображено котів на дахах казкових домівок, місяць на небі. 
Композиція намальована яскравими, різнокольоровими фарбами 
(пастель, олівці) на наждачному папері. Створено для експонування 
та продажу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82082  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадайон Іман  
 
Повне ім'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 "Последний хранитель огня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір "Последний хранитель огня" - фентезі російською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82083  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лякін Віталій Михайлович, Грін Ллойд Грегорі  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "SICK IN HERE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82084  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахтєєв Анатолій Павлович, Коробков Микола Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Програма призначена для налагодження сенсорних мереж RS485 з 
використанням текстового протоколу ADAM ASCII. Програма 
розроблена у середовищі Delphi та відрізняється зручним інтерфейсом 
створення послідовностей тестових команд і запитів для вузлів 
мережі, а також аналізу відповідей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82085  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орап Олексій Ростиславович, Литвиненко Леонід Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "YouScan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для моніторингу соціальних медіа. За 
допомогою неї спеціалісти з маркетингу, зв'язку з громадськістю, 
дослідження можуть в режимі реального часу відстежувати публічні 
пости та коментарі в соціальних медіа по цікавих для них тематиках, 
а також формувати аналітичні звіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82086  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Мая Іванівна, Галян Євгенія Борисівна  
 
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 "Методики тренування рухів тонкої моторики 
кисті для відновлення усного мовлення у хворих після інсульту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою електронний мультимедійний довідник, що 
містить основні дані про методики тренування рухів тонкої моторики 
на базі програмної електростимуляції для відновлення у хворих після 
інсульту усного мовлення, яке порушено за типом моторної або 
моторно-сенсорної афазії, та рухів тонкої моторики кисті, які 
порушені за типом геміпарезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82087  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Ольга Григорівна, Степашко Володимир Семенович  
 
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 "Побудова моделей за даними спостережень 

на основі комбінаторно-генетичного алгоритму МГУА" ("Програма 
гібридного алгоритму COMBI-GA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для індуктивного синтезу оптимальних моделей 
складних об'єктів за даними спостережень на основі створення  
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гібридної архітектури комбінаторного алгоритму групового 
урахування аргументів та генетичного алгоритму (ГА). Використання 
ГА радикально прискорює роботу комбінаторного алгоритму і дає 
можливість розв'язування задач великої розмірності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82088  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
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 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Координатна прив'язка космічних знімків за 
фотограмметричною умовою колінеарності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обчислення координат точкових об'єктів в 
базисі, пов'язаному з Землею, за зареєстрованими координатами 
зображень цих об'єктів на чутливому майданчику знімальної камери 
космічного апарата з використанням супровідної інформації, 
отриманої за допомогою зоряного датчика та апаратури користувача GPS.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82089  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвода Олена Валеріївна  
 
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)  Письмовий твір "Ментаніум - методика всебічного розвитку мозку 
людини та серія програмних тренажерів як інструмент реалізації 
методики Ментаніум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена авторська методика всебічного розвитку мозку людини, 
що поєднує окремі методи ментальної арифметики, ейдетики, 
нейрогімнастики, креативного і винахідницького мислення та 
авторські програмні тренажери для збалансованого розвитку усіх 
когнітивних функцій та емоційно-чуттєвої сфери.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82090  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвода Артем 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 "Комплекс програмних тренажерів як 
інструмент реалізації методики Метнаніум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації функціональної частини 
методики Ментаніум - авторської методики всебічного розвитку 
мозку людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82091  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Майя Сергіївна  
 
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 "Інформаційно-розважальне шоу про здорове харчування 
"СуперФуд по-українськи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій містить опис проекту, який передбачає створення низки 
телепрограм в сфері здорового харчування. Основна ідея проекту - 
замінити глядачу персонального дієтолога, навчити його 
дотримуватися збалансованого харчування, при цьому отримуючи 
задоволення від вживання улюблених продуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82092  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

94 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Ічня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок являє собою композицію у вигляді геометричної фігури - 
овалу, в середині якого розміщене стилізоване зображення пляшки з 
рідиною, що з неї виплескується, і слово "Ічня". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82093  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгий Станіслав Олексійович, Кудляк Віктор Михайлович (VKDS), 

Малішевський Олександр Віталійович (VKDS), Пархоменко Олексій 
Олександрович (VKDS)  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт "Природничий музей Станіслава Довгого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник фотоекскурсій по залах музею академіка С. О. Довгого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82094  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Прищепа Алла Миколаївна, 

Хомич Наталія Ростиславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Оцінювання міста Рівне за показниками еколого-

соціального моніторингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Клименко М. О., Прищепа А. М., Хомич Н. Р. Оцінювання стану 

міста Рівне за показниками еколого-соціального моніторингу : 
Монографія / за редакцією Прищепи А. М. - Рівне : НУВГП, 2014. - 253 с. 

 
 
 
Анотація   

Монографія присвячена оцінюванню міста Рівне за показниками 
соціо-екологічного моніторингу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82095  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Олександр Ілліч, Дяченко Марта Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект пам'ятника "Блаженному священномученику, праведнику 

України, Омелянові Ковчу у місті Люблін (Республіка Польща)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82096  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецюк Петро Іванович, Лиховид Олексій Петрович  
 
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 "AMPL-програма Optloads: економічне 

навантаження енергоблоків, коли окремі енергоблоки можна 
вмикати/вимикати" ("Optloads")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для пошуку економічного за витратами 
умовного палива навантаження енергоблоків для інтервалів 
планового періоду, коли частину енергоблоків можна вмикати та 
вимикати, а для частини енергоблоків враховуються допустимі межі 
на величину збільшення та зменшення потужності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82097  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журбенко Микола Георгійович, Березовський Олег Анатолійович  
 
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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

96 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Алгоритм з розтягом простору по різниці 
нормованих субградієнтів (r(n)-алгоритм)" ("CRalg N")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розв'язання задачі безумовної 
мінімізації субдиференційовної функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82098  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гненний Олег Миколайович, Любохинець Людмила Миколаївна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Завдання для практичних занять "Оцінка 
майна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання до практичних занять для студентів спеціальності 
"Менеджмент" денної форми навчання відповідають програмі 
дисципліни "Оцінка майна" і призначені для формування системи 
практичних навичок з дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82099  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любохинець Людмила Миколаївна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Реформування залізничного транспорту: досвід 
країн ЄС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена розгляду та аналізу існуючих моделей 
реформування залізничного транспорту на прикладі країн-учасниць 
Європейського Союзу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82100  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЕВ 

ВАТИКАНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цьому творі представлено 188 описів предметів мистецтв, зібраних в 
музеях Ватикану. У Ватикані знаходиться 21 музей, куди в різні часи 
Папи збирали предмети мистецтва зі всього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82101  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Аля 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)  Сценарій до фільму "PLAYSTATION НАШИХ СЕРДЕЦ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82102  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Аля Вікторівна  
 
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 до пісень "Творческое лето"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82103  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Аля Вікторівна  
 
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 "Аудиоистория: "Не Космос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82104  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Трудове право України у визначеннях і 
схемах: навчальний посібник для дистанційного навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82105  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Захист прав інтелектуальної власності: 

практикум для магістрів денної та заочної форми навчання за 
спеціальністю 081 Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82106  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляруш Світлана 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)  Навчально-методичний посібник "Основи науково-правових 
досліджень" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 
081 Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82107  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошельніков 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 "MelitopolAR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі розглядається розробка програми з доповненою 
реальністю, огляд сильних і слабких сторін AR. Була розроблена 
програма, що демонструє можливості платформи Unaty та Vuforia. В 
результаті отримана програма надає можливість перегляду мапи в 
доповненій реальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82108  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Олександр Анатолійович  
 
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 фільму "Кулаки та панчохи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про дівчину, яка вирішила стати бійцем ММА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82109  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AndyWay (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 альбом "Майстер плагіату"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Майстер плагіату" - дебютний музичний альбом виконавця 
AndyWay (Андрій Щербачов), який складається з 12 різножанрових 
пісень. Музичні жанри: Pop-Rock, Pop-Punk, Ska-Punk. Дата релізу - 
18.09.2017. Автор музики, текстів, аранжування та виконавець - 
Андрій Щербачов (AndyWay).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82110  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновська Надія Олександрівна (Nadine Yanovska)  
 
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 "Lift you up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є моменти, коли здається, що все навколо вороже ставиться до тебе. 
Але пам'ятай - у тебе все ще є друзі, які завжди готові підтримати 
тебе. Цінуй їх і роби все найкраще зі своєї сторони аби не втратити їх. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82111  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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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 "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
ПЛІДНУ ПРАЦЮ НА ЗЕМЛІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола з виступаючим праворуч рогом достатку. 
Відзнака з'єднується з прямокутною колодкою, обтянутою стрічкою з 
повздовжніми кольоровими смужками. В верхній частині відзнаки, на 
тлі стилізованих сонячних променів - ГЕРБ УКРАЇНИ. Ліворуч по 
колу напис: "ЗА ПЛІДНУ ПРАЦЮ НА ЗЕМЛІ". На реверсі медалі 
напис (по колу) - "ЗНАК НАРОДНОЇ ПОШАНИ", в центрі - емблема 
цього знаку, нижче - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82112  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль ЗА 
ДОБРУ СПРАВУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яка з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В 
верхній частині медалі розміщений Герб України, в центрі - напис: 
"ЗА ДОБРУ СПРАВУ", по колу - вінок з лавру. На реверсі - вінок 
Нарбута, контур України та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82113  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Медаль ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК 
УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Медаль має форму кола, яка з'єднується прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. По колу 
бортика білої емалі розміщено написи, розділені двома крапками: у 
верхній частині "УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ"; у нижній частині - "УКРАЇНА". В центрі медалі, на тлі 
зеленої емалі, розташовано зображення емблеми УНІВЕРСИТЕТУ, 
вище якої напис по колу "ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК", нижче - дві 
лаврові гілки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82114  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Медаль ЗА ВІДМІННЕ НАВЧАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. По колу 
бортика білої емалі, зверху розміщено напис: "ЗА ВІДМІННЕ 
НАВЧАННЯ", а нижній частині по колу - зображення двох дубових 
гілок. В центрі медалі на зеленому тлі з розбіжними променями - 
зображення емблеми УНІВЕРСИТЕТУ - книги, на яку накладено 
кадуцей, який є символом торгівлі та економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82115  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Ювілейна медаль ФАКУЛЬТЕТУ 
ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. По 
колу бортика розміщено напис "ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ". В центрі медалі, на тлі 
синьої емалі, розташовано герб факультету, який утримують 
грифони. Вище герба - зображення кадуцея; нижче - дати 1997, 2017 та 
напис УДФСУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82116  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Нагрудний знак бакалавра про 
закінчення вищого навчального закладу - Національного 
університету державної фіскальної служби України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нагрудний знак має форму зрізаного в верхній та нижній частині 
ромба. В центрі знака на зеленому тлі з розбіжними променями  
зображена емблема Університету - книга з накладеним на неї 
кадуцеєм, які обрамлено вінком з дубового листя, та датою 
заснування Університету - 1921 у нижній частині вінка. В верхній 
частині знака розміщено Герб України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82117  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Нагрудний знак магістра про 
закінчення вищого навчального закладу - Національного 
університету державної фіскальної служби України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нагрудний знак має форму ромба. В центрі знака на зеленому тлі з 
розбіжними променями зображена емблема Університету - книга з  
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накладеним на неї кадуцеєм, які обрамлено вінком з дубового листя, 
та датою заснування Університету - 1921 у нижній частині вінка. В 
верхній частині знака розміщено Герб України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82118  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - відзнака ЗА 
САМОВІДДАНЕ СЛУЖІННЯ НАУЦІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму кола з виступаючою праворуч лаврокалиновою 
гілкою і зображенням циркуля, кутника, академічної шапочки, що 
з'єднуються з прямокутною колодкою, обтянутою кольоровою 
стрічкою з кольоровими смужками. В центрі медалі, на тлі наукових 
приладів, зображення пера з науковою символікою. Ліворуч по колу 
напис: "ЗА САМОВІДДАНЕ СЛУЖІННЯ НАУЦІ". На реверсі 
відзнаки - вінок Нарбута, контур України та номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82119  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Знак народної пошани - медаль 
ЗА УЧАСТЬ В БОЯХ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яка з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтягнутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В 
центрі медалі в верхній частині розміщені Герб України, нижче - 
напис: "ЗА УЧАСТЬ В БОЯХ", підкреслений червоною смужкою, та 
назва місця бойових дій. На реверсі медалі напис (по колу) - "ЗНАК 
НАРОДНОЇ ПОШАНИ", в центрі - емблема цього знаку, нижче - номер.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82120  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль ЗА 
МИЛОСЕРДЯ ТА ТУРБОТУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму щита, який з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
відзнаки на червоному тлі з розбіжними променями - стилізований 
образ медичної сестри, вище на стрічці напис "МИЛОСЕРДЯ", 
"ТУРБОТА". Посередині зверху - червоний хрест. Обрамляє нагороду 
з обох боків листя лавра. На реверсі відзнаки - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82121  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степуріна Світлана Олександрівна, 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)  Літературний твір наукового характеру "Тенденції освітньої міграції 
та її вплив на інституційне середовище в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Степуріна С. О., Дериховська В. І. Тенденції освітньої міграції та її 

вплив на інституційне середовище в Україні [Електронний ресурс] / С. 
О. Степуріна, В. І. Дериховська // Економіка та суспільство. - 2018. - 
№ 17. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню тенденцій освітньої міграції та 
факторів, що її спричиняють. Проаналізовано міжнародний освітній 
ринок щодо позицій країн-експортерів освітніх послуг та країн-
донорів освітніх мігрантів, визначено вплив освітньої міграції на 
розвиток національної системи вищої освіти та економіки країни в 
цілому. Окреслено перелік тактичних та стратегічних заходів щодо 
ефективного державного регулювання, управління та розвитку 
процесів освітньої міграції в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82122  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Активний лексичний мінімум. Матеріали до 

курсу "Практика усного та писемного мовлення" для студентів 3 
курсу, спеціальність: Мова і література (німецька)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82123  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Активний лексичний мінімум. Матеріали до 

курсу "Практика усного та писемного мовлення з філологічним 
читанням" для студентів 4 курсу, спеціальність: Мова та література 
(німецька)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82124  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ройтман Нісон Менделевич  
 
Повне ім'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 "ІнтеліГЕЙТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Журналіст М. Німеров друкує в щотижневику статтю "ІнтеліГЕЙТ". 
Його висновки суперечать погляду на цей прошарок суспільства.  
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Одночасно з цим у М. Німерова виникають життєві події. Його 
обраниця, Н. Мамонова, теж вивчає роль інтелігенції в суспільстві. Її 
опоненти не цураються брудних методів в цій "науковій дискусії". 
Досвід М. Німерова допомагає їм довести свою правоту. Дія роману 
відбувається в 2013-2015 рр. В ньому дана широка панорама тодішніх 
суспільно-політичних подій. Сюжет яскраво демонструє як вони 
вплинули на долю його героїв та українського суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82125  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телегін Ігор Євгенович, Останін Геннадій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Шок для Сталина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82126  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телегін Ігор Євгенович, Останін Геннадій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "Star"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82127  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Небеса моей любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82128  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82129  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "НЕ ЛЮДИНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір в жанрі альтернативний рок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82130  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ОСТАННЯ СЕРІЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом в жанрі альтернативний рок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82131  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ДРАКОНЯЧА КРОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір в жанрі альтернативний рок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82132  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 хочу просто быть твоей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82133  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 хочу быть с тобой"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82134  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 хотела кричать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82135  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 смогла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82136  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 сделал свой выбор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82137  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 отравил меня Любовью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82138  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Держи меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82139  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Госпожа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82140  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Больше тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82141  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Больше никто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82142  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Рождена, чтобы танцевать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82143  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
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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 "Рам пам пам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82144  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Мне очень нравится"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82145  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Корабли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82146  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
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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 "Каждый сам за себя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82147  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сташевська Ганна 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)  Автобіографічна повість "Заробітчанський рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга - мої думки, переживання, мій погляд на теперішнє життя 
моє і подруг, яких закинула доля далеко від рідної землі з надією 
змінити на краще життя рідних, близьких і, звичайно, своє теж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82148  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Царькова Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит до навчального 
курсу "Історія держави і права України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит до навчального курсу "Історія держави і права 
України" є навчально-методичним виданням для забезпечення 
викладання навчальної дисципліни "Історія держави і права 
України" для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання 
спеціальності 081 Право Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, підвищення кваліфікації  
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бакалаврів права, муніципальних службовців та представників 
органів держаної влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82149  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейдик Олександр 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)  Наукова стаття "Хоку-мезорайони": поняття, структура, 
впровадження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в географічній науці вводиться та розкривається поняття 
"хоку-мезорайон". На прикладі туристсько-рекреаційних мезорайонів 
світу запропоновано "хоку-мезорайони", що складаються з 4-х 
частин: тести загальні, тести трирівневі, відповіді, пояснення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82150  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топалова Олеся Іллівна, Петренко Євгенія 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 "Паспорт туристського маршруту: "Містерія 
українського Стоунхенджу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковій статті надано дані щодо організації туристсько-
пізнавального маршруту "Містерія українського Стоунхенджу", який 
знаходиться в межах Мелітопольського району.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82151  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
повышения иммунной резистентности с помощью физических 
нагрузок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перевагами запропонованого нами методу впливу є можливість 
підвищення імунної резистентності організму людини в результаті 
використання поступово зростаючих фізичних навантажень. 
Призначена для людей, які починають займатись фізичною 
активністю, спортсменів-аматорів, а також спортсменів високої 
кваліфікації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82152  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2019 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 
ОСТРОВА ПХУКЕТ, САМУИ, ЧАНГ, САМЕД"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найпопулярніших курортів, що 
розташовані на островах Таїланду, а також доповнений статтями і 
таблицями з корисною інформацією. Видання призначене для 
використання туристичними агенствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82153  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2019 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 
ЭКЗОТИКА ОСТРОВА ПХИ ПХИ, ОСТРОВА ВОКРУГ ПХУКЕТА, 
ПХАНГ НГА, ОСТРОВА ЛАНТА, о. ЛИПЕ, о. ПХАНГАН, о. ТАО, о. 
КУД, НАКХОНРАТЧАСИМА"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

117 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найбільш екзотичних регіонів 
для відпочинку в Таїланді, а також доповнений статтями і таблицями 
з корисною інформацією. Видання призначене для використання 
туристичними агенствами.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82154  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2019 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 
МАТЕРИК БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, РАЙОНГ, ТРАТ, ХУА ХИН, 
КРАБИ, КХАО ЛАК, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найпопулярніших міст і регіонів, 
що розташовані на материковій частині Таїланду, а також 
доповнений статтями і таблицями з корисною інформацією. Видання 
призначене для використання туристичними агенствами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82155  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2019 ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 
БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, о. ПХУКЕТ, ХУА ХИН, о. ЧАНГ, о. САМУИ, 
РАЙОНГ, КРАБИ, КХАО ЛАК, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог присвячений діловому туризму в Таїланді, містить відомості 
про 97 готелів, які рекомендовані для проведення конференцій та 
інших заходів. Видання доповнене статтями і таблицями з корисною 
інформацією і призначене для використання туристичними 
агенствами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82156  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2019 КАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ 
БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, о. ПХУК, о. САМУИ, о. ЧАНГ, ХУА ХИН, 
КРАБИ, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про культурно-історичні, розважальні, 
сімейні та інші екскурсійні програми, що проводяться для туристів у 
найпопулярніших регіонах Таїланду, а також доповнений статтями і 
таблицями з корисною інформацією. Видання призначене для 
використання туристичними агентствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82157  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло 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)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2019 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТДЫХ 
БАНГКОК, о. ПХУКЕТ, ОСТРОВА ВОКРУГ ПХУКЕТА, о. САМУИ, 
о. ПХАНГАН, ХУА ХИН, КРАБИ, ОСТРОВА ЛАНТА, ПХАНГ НГА, 
о. КУД, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог присвячений ексклюзивному туризму в Таїланді, містить 
відомості про 49 готелів преміум-класу, а також доповнений статтями 
і таблицями з корисною інформацією. Видання призначене для 
використання туристичними агенствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82158  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Kochubinsky"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82159  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Мікроекономічний аналіз. Практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум створено до навчального посібника Азьмук Л. А., 
Щербатюк О. М. "Мікроекономічний аналіз". У ньому вміщено 
тестові завдання, приклади розв'язання задач і задачі до всіх розділів 
навчального посібника. Практикум також містить орієнтовні плани 
практичних занять, терміни та поняття, завдання для індивідуальної 
роботи, а також літературні джерела для поглибленого вивчення 
програмних питань курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82160  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Мікроекономічний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник присвячений аналізу основних моделей 
формування ринкових структур, способів ринкової поведінки фірм та 
варіантів галузевої політики держави. Вивчення цих питань дає 
можливість глибше проникнути в процес функціонування  
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економічної системи, є однією із сторін комплексного вивчення 
господарського механізму сучасного суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82161  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика викладання курсу "Крута 
наука" для дітей 6-8 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс "Крута наука" для дітей 6-8 років - це методичні матеріали для 
викладачів, які покликані розкрити особливості викладання науки 
для дітей. Зокрема курс розкриває практичні та теоретичні відомості з 
проведення серії наукових дослідів, а також дає рекомендації щодо 
додаткових навчально-розважальних активностей учнів під час 
вивчення курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82162  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталия Ладини (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)  Книга "Семь колен Рода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором викладені основні істини родової карми за 22-ма енергіями 
долі і в самій Матриці Долі. Усі розрахунки та інтерпритації походять 
від дати народження людини і розкривають її особисту родову 
ситуацію. Вони націлені на індивідуальний підхід до кожного читача. 
Книга для тих, кому важлива не лише власна доля, а й доля нащадків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82163  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Презентація "Метод расчета 

Матрицы Судьбы по дате рождения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82164  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович, Царькова Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-меотдичний посібник "Робочий зошит до навчального 

курсу "Історія держави і права зарубіжних країн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Попенко Я. В., Царькова О. В. Робочий зошит до навчальної 

дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн". - Мелітополь : 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького, 2018. - 80 с. 

 
Анотація   

Робочий зошит до навчального курсу "Історія держави і права 
зарубіжних країн" є навчально-методичним виданням для 
забезпечення викладання навчальної дисципліни "Історія держави і 
права зарубіжних країн" для студентів денної та заочно-дистанційної 
форм навчання спеціальності 081 Право Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
підвищення кваліфікації бакалаврів права, муніципальних 
службовців та представників органів державної влади та 
представників органів місцевого самоврядування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82165  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Барабан Сергій 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 "Інтелектуальний модуль відбору інформації 

браузерної системи управління проектами Trello"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану мовою 
програмування Python, що збирає інформацію з дощок, списків і 
карток браузерної системи управління проектами Trello та виводить  
дану інформацію у вигляді таблиці. Розроблена комп'ютерна 
програма фактично є обгорткою навколо API Trello, написаною на 
мові програмування Python, відповідно до стандартів РЕР8.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82166  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешов Володимир 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 до свята "День кума та куми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82167  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), фотографічний твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій і фоторобіт "Аскет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша російськомовна збірка поезій і фоторобіт Сергія Іванова, 
створених у період з 2001 до 2018 року. Загалом це 87 поезій та 94 
художніх фотографій. Збірка логічно розділена на два розділи. Перший 
складається з поезії, написаної в період з 2001 до 2011 року, другий - з 
2012 до 2018 року. Бути поетом - це можливість вийти за кордони 
буденної свідомості. Бути творцем - це сміливість поводитись не так, 
як прийнято, не так, як вважається правильним.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82168  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), фотографічний твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій і фоторобіт "Надвечір'я після дощу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша україномовна збірка Сергія Іванова, до складу якої увійшли 
найкращі україномовні твори, написані з 2005 до 2018 року. Багато з 
них перемогли на різноманітних поетичних конкурсах. Крім того, 
збірка складається з фотографій, зроблених починаючи з 2010 року на 
території України. Своїми творами автор намагається запалити надію 
у серці кожної людини; показати, що все у світі можливо, головне - не 
здаватися, і тоді перемога обов'язково буде за нами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82169  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Павло 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 "FastPark"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "FastPark" являє собою відкритий соціальний 
майданчик, який пропонує своїм користувачам сервіси про надання 
послуг на вимогу, заснованих на гео-локації. Комп'ютерна програма 
"FastPark" надає можливість опублікувати і отримати оплату за 
невеликий сервіс, який полягає в бронюванні та очікуванні прибуття 
до місця парковки будь-кого з водіїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82170  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гніда Джоана 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)  Збірка дитячих віршів "Дитяча поезія до фразеологізмів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка дитячих віршів "Дитяча поезія до фразеологізмів". У цій збірці 
висвітлені у віршованій формі найвідоміші фразеологізми з 
української скарбнички, що будуть найкращими для 
запам'ятовування і засвоєння дітками як дошкільного віку, так і 
шкільного віку. Збірка дитячих віршів "Дитяча поезія до 
фразеологізмів" складається із 32 віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82171  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружицький Олексій 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)  Музичний твір з текстом "Весела пісенька про архітектуру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82172  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  HULK (псевдонім), Працьовитий Роман Євгенович, Єрега Микола 
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 "Пробач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82173  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Приймак Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система пошуку і 
використання асоціативних правил при розробці програмного 
забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Інформаційна система пошуку і 
використання асоціативних правил при розробці програмного 
забезпечення" розроблена на мові високого рівня Java з 
використанням баз даних MySQL для менеджерів проекту, які 
здійснюють пошук асоціативних залежностей під час розробки 
програмного забезпечення. Даний програмний продукт 
характеризується дружністю інтерфейсу, що забезпечує можливість 
роботи з ним будь-якому користувачу без додаткової підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82174  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубашевська Олена Олегівна  
 
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 "Зовнішнє всередині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експерименти зі зміненими станами свідомості спричиняють 
трагічний зв'язок між життям кількох людей: юнак намагається 
знайти себе, дівчина - втримати коханого, а психотерапевт - 
врятувати самогубцю, користуючись забороненими методами 
лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82175  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Сашенька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хлопчик Саша - небажана дитина в сім'ї. Мати хотіла дівчинку і її 
патологічне бажання перетворюється на нав'язливу ідею. Вона 
ставиться до сина як до дівчинки, одягає на нього плаття, купує 
ляльки. Зрештою псує життя і наносить психологічну травму своєму 
сину, а далі й фізичну, після якої він стає інвалідом. Але згодом Саша 
дивом стане на ноги. Зрештою, скривджений своїми батьками, він 
готує і здійснює страшну помсту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82176  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомин Богдан Іванович (Назар Колодій)  
 
Повне ім'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 ігрового художнього фільму "ХАКЕР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм про історію кохання молодого ІТ-працівника зі Львова. 
Вихованням та навчанням юнака займалась його мудра бабуся. Для 
здійснення мрії про свою маленьку родину і заради кохання, хлопець 
долає чимало перешкод, долає страхи, рятує людські життя та 
змагається із бандою злочинців. Життєве кредо героя: мрії збуваються 
у тих, хто вірить і діє. Фільм закінчується хеппі-ендом. Жанри фільму: 
драма, сімейний, пригодницький, любовна історія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82177  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долінська Наталія 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 "Самооценка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В книзі описана система з дванадцяти дій, виконавши які, людина 
підвищить свою самооцінку як мінімум вдвоє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82178  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "ART PARK (art research & 
technologies)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82179  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куреза Сергій Анатолійович, Плехов Сергій Миколайович, Колесник 
Єгор Олександрович, Камиш Микола Павлович, Комраков Євген 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія 
"ВАП-КАПІТАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "MOSST Cash"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт є комп'ютерна програма для роботи 
автоматизованої системи, яка обробляє і зберігає транзакції та керує 
клієнтськими даними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82180  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горащенко Володимир Володимирович  
 
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)  Рок-сюїта "Сни та Мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82181  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаустов Дмитро Вікторович, Аполонов Михайло Васильович, 
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.ProjectSyncLibrary" для 
автоматизованого збору та збереження поточних станів виконання 
проектів" ("x-Lab.ProjectSyncLibrary")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого збору та збереження 
поточних станів виконання проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82182  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульгін Геннадій Миколайович (Генрі Шухельманн)  
 
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 "Спасительная галлюцинация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кримінальна драма про молоду жінку, яка усамітнюється в старому 
заміському будинку після розлучення, щоб забути зраду чоловіка і 
налаштуватися на нове життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82183  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір прикладного характеру "Green Wheels "СИТИЛАЙТ 
3 в 1: зарядка электромобилей, ситилайт, урна/CITYLITE 3 in 1: 
charging electric vehicles, citylite, bin"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір презентує проект щодо впровадження виробництва, продажу та 
встановлення сітілайтів 3 в 1, основна ідея якого полягає в об'єднанні 
екотехнологій, інтересів рекламної індустрії та соціальної 
відповідальності бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82184  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шура Наталя Олександрівна, Ігнашкіна Тетяна 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)  Монографія "Організаційно-економічний механізм відтворення 
основних фондів промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено подальшому розширенню методичного 
інструментарію та практичних рекомендацій щодо оцінки 
відтворювальних процесів промислових підприємств у контексті 
вдосконалення існуючого організаційно-економічного механізму 
відтворення основних фондів. Серед багатьох питань, досліджуваних у 
монографії, особливу увагу приділено обґрунтуванню системи 
показників, що адекватно оцінюють відтворювальні процеси; аналізу 
стану, тенденцій та ефективності цих процесів на промислових 
підприємствах; побудові і практичному використанню 
багатофункціональних моделей залежності ефективності діяльності 
гірничодобувних і металургійних підприємств від  факторів 
відтворення.    
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82185  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копорулін Володимир Львович, Заєць Ірина Петрівна, Шинковська 
Ірина Леонідівна, Сушко Лариса Федорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Збірник задач. Частина 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить понад 400 завдань з теорії ймовірності та 
математичної статистики. Представлена велика кількість типових 
задач, задач підвищеної складності та завдання для тематичних 
практичних робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82186  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копорулін Володимир Львович, Заєць Ірина Петрівна, Шинковська 
Ірина Леонідівна, Сушко Лариса Федорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Збірник задач. Частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить близько 1000 завдань різного рівня складності, у 
тому числі і творчих. Охоплює матеріал по розділах. До всіх завдань 
надані відповіді, більш складні містять вказівки до розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82187  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Ірина Володимирівна, Пасічник Ірина Володимирівна, Бас 
Тетяна Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Частина 3"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені докладні теоретичні відомості до вивчення розділу 
"Невизначений інтеграл". Теоретичні положення супроводжуються 
необхідними поясненнями, а також розв'язуванням типових задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82188  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Ірина Володимирівна, Білова Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Подвійний та 
криволінійний інтеграли"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вища математика. Подвійний та криволінійний 
інтеграли : Навч. посібник / І. В. Щербина, О. В. Білова. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 57 с. 

 
Анотація   

Наведені докладні теоретичні відомості до вивчення розділів 
"Подвійний інтеграл" та "Криволінійні інтеграли". Теоретичні 
положення супроводжуються необхідними поясненнями, а також 
розв'язуванням типових задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82189  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моня Андрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Підготовка до 
студентських математичних олімпіад. Випуск 3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені докладні розв'язання нестандартних задач, що 
пропонуються на різних математичних олімпіадах. Розв'язання 
супроводжуються необхідними поясненнями та ілюстраціями. 
Рекомендовані завдання для самостійної роботи з відповідями. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82190  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожченко Олена Євгенівна, Білова Оксана Вікторівна, Сушко 
Лариса Федорівна, Кочеткова Інна 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вища математика. Частина 2 : Навч. посібник / О. Є. 
Запорожченко, О. В. Білова, Л. Ф. Сушко, І. Б. Кочеткова. - Дніпро : 
НМетАУ, 2017. - 40 с. 

 
Анотація   

Посібник містить докладні теоретичні відомості до вивчення розділів. 
Теоретичні положення супроводжуються необхідними поясненнями, а 
також розв'язуванням типових задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82191  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моня Андрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Підготовка до 

студентських математичних олімпіад. Випуск 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені докладні розв'язання нестандартних задач, що 
пропонуються на різних математичних олімпіадах. Розв'язання 
супроводжуються необхідними поясненнями та ілюстраціями. 
Рекомендовані завдання для самостійної роботи з відповідями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82192  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Георгій Георгійович (Жора Цілуйко), Прохасько Тарас 
Богданович  

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

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

У 1913-му році двадцятирічний Себастян, вертаючись додому після 
служби у французькому легіоні, зустрічається у Чорногорії з 
Франциском. Одружившись з його дочкою Анною, Себастян 
залишається жити у Ялівці, місті, яке вигадав Франциск, дізнається 
про існування НепроОстих - Земляних богів, а також про їхнє 
пророцтво, зроблене ще при народженні Анни. Пророцтво, яке лякало 
Франциска і якого намагався уникнути Себастян, здійснюється 1951-
го року, наприкінці його життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82193  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горяїнова Марина Юріївна  
 
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 "Книжный магазин "ВООКиТОшка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з назви магазину та малюнка із зображенням 
собачки в окулярах та з книжкою. У сукупності всі елементи 
зображення спрямовані на формування у споживача зацікавленості 
щодо книги, особливо дитячої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82194  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузін В'ячеслав Сергійович, Голян Наталія 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 "Веб-застосунок для книгарні "Books 
Around"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма розроблена на мові програмування php, складається з 
кількох компонентів. Серед них компоненти, що відповідають за 
показ каталогу книжок, електронний кошик, реєстрацію користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82195  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Катерина Юріївна (Катя Маліборська), Скулинець Сергій 
Вікторович  

 
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)  Альбом пісень "Моя любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом складається з чотирьох пісень: "Моя любов", "Ти єдина", 
"Татова криниця", "Ти любити навчила".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82196  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ліана Іванівна, Вацик Наталя Орестівна  
 
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 "Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного 
оцінювання та планування витрат на експортну діяльність 
підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено методи аналізування та економічного 
оцінювання витрат на експортну діяльність, сформовано їх 
типологію, виокремлено принципи та методи планування витрат на 
експортну діяльність, проведено аналізування результатів експортної 
діяльності вітчизняних підприємств та сформовано матрицю 
взаємозв'язків між чинниками формування витрат на експортну 
діяльність та складом таких витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82197  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

135 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Володимир Іванович, Чернобай Ліана Іванівна, Вацик Наталя 
Орестівна  

 
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)  Науковий твір "Вибір оптимальних планових параметрів експортної 
діяльності суб'єкта господарювання з використанням статистичних та 
інтегральних методів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті запропоновано розв'язання задачі оптимізації планових 
параметрів експортної діяльності з використанням комплексного 
підходу, який включає статистичні методи та динамічні моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82198  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Кріт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82199  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильцова Світлана 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 "Оцінювання інноваційних проектів та розміру майбутнього 
портфелю з точки зору потреб підприємств"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильцова С. О. Оцінювання інноваційних проектів 
та розміру майбутнього портфелю з точки зору потреб підприємств // 
Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 39-42. 

 
Анотація   

Розглянуто наукові оцінки реальних інноваційно-інвестиційних 
проектів, а також розмір майбутнього портфеля проектів з точки зору 
потреб підприємства. Проведено аналіз теоретичних досліджень з 
цього питання. Розглянуто пропозиції з аналізу розроблення 
інноваційно-інвестиційних проектів, з яких формується портфель 
проектів підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82200  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильцова Світлана 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 "Аналіз моделей та методів формування інноваційного 
портфеля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильцова С. О. Аналіз моделей та методів 
формування інноваційного портфеля // Вестник Национального 
технического университета "ХПИ". - 2011. - № 25. - С. 22-28. 

 
Анотація   

Проаналізовано методи оцінки інноваційних проектів за допомогою 
яких можливо сформувати раціональний портфель інновацій підприємства. 
Визначені їх переваги та недоліки, а також критерії, за допомогою 
яких можливо здійснити оптимальний метод оцінки проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82201  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильцова Світлана 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 "Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного 
портфеля у зоні його ефективності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильцова С. О. Загальні засади утримання 
інноваційно-інвестиційного портфеля у зоні його ефективності // 
Інноваційна економіка. - 2012. - № 7. - С. 315-318. 
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Анотація   
Викладено принципи корпоративного управління, за рахунок яких 
можливо утримати портфель інновацій у зоні економічної 
ефективності. Обґрунтовано концепцію комерціалізації інноваційних 
проектів, яка дозволить підвищити ефективність за рахунок 
систематизації видів доходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82202  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильцова Світлана Олександрівна, Яковлєв Анатолій 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 "Логіка моделювання ефективного портфелю як засіб 
вирішення проблем інноваційно-інвестиційних проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. І. Яковлєв, С. О. Васильцова. Логіка моделювання 

ефективного портфелю як засіб вирішення проблем інноваційно-
інвестиційних проектів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: 
Проблеми теорії, методології, організації. - 2011. - Випуск 2 (7). - С. 229-235. 

 
Анотація   

Викладено принципи корпоративного управління, за рахунок яких 
можливо утримати портфель інновацій у зоні економічної 
ефективності. Обґрунтовано концепцію комерціалізації інноваційних 
проектів, яка дозволить підвищити ефективність портфелю за 
рахунок систематизації видів доходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82203  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильцова Світлана Олександрівна, Яковлєв Анатолій 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 "Формування та оцінювання портфеля реальних 
інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. І. Яковлєв, С. О. Васильцова. Формування та 
оцінювання портфеля реальних інноваційно-інвестиційних проектів 
на переробних підприємствах. - Харків : Видавництво "НТМТ". - 2013. - 
225 с., 12 іл., 25 табл., бібліогр. назв. 

 
Анотація   

Розроблено інструментарій для вибору ефективного портфеля 
проектів з використанням трьох компонент, який дозволить  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

138 

вирішувати задачі формування та оптимізації двох типів - для 
портфелів, склад яких не передбачає дискретних ризиків, та для 
портфелів, у складі яких наявні проекти з дискретними ризиками, 
зокрема з ризиком поразкового результату науково-дослідної 
діяльності, який спричиняє припинення проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82204  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Ольга Іванівна  
 
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)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Украдений місяць" 
("Кум")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82205  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєла Наталія Іванівна, Писарець Ольга Петрівна, Копилов Кирило 
Вячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

України, Товариство з додатковою відповідальністю "Український 
науково-дослідний інститут харчової промисловості" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічна 

інструкція на виробництво хліба "Древньокиївський" до ДСТУ 
4583:2006" ("ТІУ00419880.012:2017")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічна інструкція на виробництво хліба "Древньокиївський", 
який виготовляється із суміші борошна пшеничного першого сорту, 
житнього обдирного, цільнозернового із спельти, яка належить до 
стародавніх видів пшениці та має високу харчову цінність, солоду 
житнього ферментованого, дріжджів хлібопекарських, солі, цукру та 
олії рослинної. За технологічною інструкцією на виробництво хліба 
"Древньокиївський" на стадії приготування тіста в діжу з оцукреною 
та охолодженою заваркою із цільнозернового борошна спельти та 
солода житнього ферментованого вносять закваску, борошно 
пшеничне першого сорту, дріжджі та решту сировини за рецептурою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82206  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцехівська Любов Іустимівна, Копилов Кирило Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України, Товариство з додатковою відповідальністю "Український 
науково-дослідний інститут харчової промисловості" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічна 
інструкція з виробництва ковбас: сирокопченої вищого сорту 
"Древньокиївська", сиров'яленої вищого сорту "Древньокиївська" до 
ДСТУ 4427:2005" ("ТІ ДСТУ 4427:2005")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ковбаси призначені для безпосереднього вживання в їжу. Їх 
вироблять з яловичини вищого сорту, свинини нежирної та сала 
ковбасного хребтового з додаванням солі кухонної, цукру та прянощів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82207  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєла Наталія Іванівна, Писарець Ольга Петрівна, Копилов Кирило 
Вячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України, Товариство з додатковою відповідальністю "Український 
науково-дослідний інститут харчової промисловості" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічна 
інструкція на виробництво хліба "Древньокиївський" з кмином до 
ДСТУ 4583:2006" ("ТІУ00419880.013:2017")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічна інструкція на виробництво хліба "Древньокиївський" з 
кмином, який виготовляється із суміші борошна пшеничного першого 
сорту, житнього обдирного, цільнозернового із спельти, яка належить 
до стародавніх видів пшениці та має високу харчову цінність, солоду 
житнього ферментованого, дріжджів хлібопекарських, солі, цукру, олії 
рослинної та кмину. За технологічною інструкцією на виробництво 
хліба "Древньокиївський" з кмином на стадії приготування тіста в 
діжу з оцукреною та охолодженою заваркою із цільнозернового 
борошна  
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спельти, солода житнього ферментованого та частини кмину вносять 
закваску, борошно пшеничне першого сорту, дріжджі та решту 
сировини за рецептурою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82208  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джурило Аліна Петрівна, Васильківська Людмила Олександрівна  
 
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 науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки для домашнього читання з дисципліни 
"Практичний курс другої іноземної мови (німецька)" для студентів ІІ 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 
"Філологія" галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) / 
за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні 
науки" (перелік 2015 р.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить перелік вправ мовного, мовно-комунікативного та 
комунікативного характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82209  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Оксана Всеволодівна, Слободян Всеволод Зіновійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості вихрових струмів в рідких 
електролітах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуто безелектродні дослідження вихрових струмів в 
циліндрі, заповненому рідким електролітом, в однорідному 
магнітному полі соленоїда, який є частиною коливального контуру в 
області частот 1.3-4.8 МГц.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82210  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Оксана Всеволодівна, Слободян Всеволод Зіновійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості вихрових струмів у металевих дисках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі запропоновано безелектродні дослідження вихрових струмів 
в циліндрі із дисків в однорідному магнітному полі соленоїда, який є 
частиною коливального контуру в області частот 1.3-4.8 МГц.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82211  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Оксана Всеволодівна, Бірюкова Тетяна Вікторівна, Шалаєва 
Ганна 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 "Впровадження інноваційних педагогічних 

технологій під час викладання природничих дисциплін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі наведено огляд інноваційних педагогічних технологій 
для можливого використання під час проведення практичних занять, 
зокрема під час викладання курсу "Медична інформатика" у вищих 
медичних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82212  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Впровадження інноваційних технологій під час 

викладання "Медичної інформатики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі запропоновано стислий огляд інноваційних педагогічних 
технологій, які можуть бути впроваджені під час проведення 
практичних занять з "Медичної інформатики". Розглянуто найбільш 
ефективні інноваційні методи навчання, які застосовуються на 
впровадження у навчальний процес для студентів вищих навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82213  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Оксана Всеволодівна, Бірюкова Тетяна Вікторівна, Шалаєва 
Ганна 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 "Introduction of innovative technologies while teaching 
the course "Medical informatics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі проведено огляд інноваційних педагогічних технологій, 
які можуть бути використані під час проведення практичних занять з 
медичної інформатики, та наведено приклади їх використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82214  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Клара Фея"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82215  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Мультиплікаційні образи 
персонажів "Дракончики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82216  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчальний посібник "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82217  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник для студентів факультету філології 
та журналістики заочної та екстернатної форми навчання 
"Стилістика та культура української мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82218  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів "Культура мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82219  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів "Стилістика сучасної української мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82220  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліштаба Тетяна 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)  Навчально-методичне видання "Робочий зошит з української мови 

(за професійним спрямуванням)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82221  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY), Рябенький Сергій 
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 "Моя - навсегда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана у червні 2018 року, для комерційної реалізації 
відомому співаку Г. Лепсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82222  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Погляд твій полум'яний наче збиває з ніг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82223  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 замри, не плакать больше не могу я без конца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82224  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір з ілюстраціями "Поплавочки. Дочки и сыночки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана методика навчання плавання дітей немовлячого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82225  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Михайлович, Чекман Іван Сергійович, Бєленічев 

Ігор Федорович, Горчакова Надія Олександрівна, Нагорна Олена 
Олександрівна, Бухтіярова Ніна Вікторівна, Моргунцова Світлана 
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)  Підручник "Фармакологія з основами патології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник складено відповідно до навчальної програми з 
фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів III-
IV рівнів акредитації. Матеріал підручника відзначається 
оптимальним обсягом і раціональною структурою. Традиційний 
матеріал подано на рівні найсучасніших досягнень науки і практики, 
із застосуванням термінології за новими міжнародними 
номенклатурами (хімічною, МКХ, анатомічною, гістологічною), 
Міжнародною системою одиниць (СІ) у галузі фармокології і суміжних 
наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82226  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

147 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Системні чинники грошово-кредитної політики та 
їх вплив на мікро- та макроекономічні процеси в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волоснікова Н. М. Системні чинники грошово-
кредитної політики та їх вплив на мікро- та макроекономічні процеси 
в Україні // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут". - 2018. - № 20 (1296). - С. 87-90. 

 
Анотація   

Проведено дослідження теорії і практики категорії "грошово-
кредитний ринок". Узагальнено теоретичні підходи до визначення 
сутності грошово-кредитного ринку. Проведено оцінювання та аналіз 
динаміки основних макроекономічних показників та складових 
грошово-кредитного ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82227  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Управління інфраструктурною виробничою 
безпекою на мікро- та макрорівнях економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волоснікова Н. М. Управління інфраструктурною 

виробничою безпекою на мікро- та макрорівнях економіки // Вісник 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут". - 2018. - № 19 (1295). - С. 135-139. 

 
Анотація   

Розглянуто теоретичні аспекти формування виробничої та логістичної 
інфраструктури. Представлено функціонально-структурний підхід до 
формування безпеки інфраструктури. Розглянуто поняття 
"інфраструктура" як економічну категорію, визначено підхід, 
адекватний для її аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82228  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євген Тріплов (псевдонім), Анастасия Лисицына (псевдонім), 
Сапронов Іван Андрійович  

 
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 "Стакан воды"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82229  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
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 "Загадка природного компьютера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На прикладі сучасних комп'ютерів, мама звертає увагу сина на те, що 
природа, виявляється, теж вміє вигадувати комп'ютери. І чому мозок 
голуба вчені назвали унікальним природним комп'ютером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82230  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гораш Наталя Валентинівна, Лебідь Геннадій Миколайович, 
Романько Руслан Петрович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Технічний опис "Індивідуальний електро-теплопункт (УІЕТП) 

"КІТОТЕРМ" від 100/100 кВт/год до 1000/500 кВт/год з онлайн 
управлінням і моніторингом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У технічному описі надані відомості  про сферу застосування, основні 
параметри та розміри, показники надійності, схеми установок  
"Індивідуальний електро-теплопункт (УІЕТП) "Кітотерм", що 
застосовуються в індивідуальних спорудах, адміністративних 
будівлях, об'єктах соціального, комунально-побутового та 
промислового призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, 
ресторани, медичні заклади та заклади освіти, будівлі для публічних 
виступів та інші). Управління УІЕТП здійснюється дистанційно через 
мережу Інтернет з використанням системи online параметризації 
технологічних процесів та фіксацією електронними самописцями 
історії подій і хронологія їх з використанням хмарних технологій. 
Складовою частиною установок є модуль "Кітотерм-Каскад", що 
належить до котлів електродного типу та являє собою триступеневе 
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 послідовне розташування іонообмінних камер. У модулі "Кітотерм-
Каскад" іони металу під впливом електричної напруги здійснюють 
коливання з частотою 50 разів на секунду у воді і моментально її 
нагрівають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82231  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малицька Євгенія 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)  Опис проекту "Мечта не стареет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект розрахований для людей похилого віку та подарувати 
відчуття потрібності, важливості, мотивації і набуття сенсу жити, 
налагодити взаємовідносини поколінь за допомогою комунікації і 
спільних заходів, семінарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82232  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танана Світлана Михайлівна, Сергійчук Олена 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)  Стаття "INNOVATION SYSTEM OF MANAGEMENT QUALITY OF 
SERVICES SECTOR AS COMPULSORY COMPONENT OF 
DEVELOPMENT TOURISM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено теоретичні та практичні питання застосування 
інноваційних систем управління якістю сфери обслуговування. Мета 
статті полягає в аналізі інноваційної системи управління якістю 
сфери обслуговування та її ролі в активізації розвитку туризму. У 
статті застосовано методи теоретичного узагальнення і порівняння, 
системного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82233  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Літературний твір наукового характеру "Концептуальні засади 
адаптивного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений концептуально-семантичний аналіз понятійно-
категоріального апарату адаптивного розвитку підприємства, 
виявлений та графічно описаний взаємозв'язок понять адаптивного 
потенціалу та адаптивного розвитку, розроблений механізм 
функціонування екосистеми на основі використання адаптивного 
потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82234  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Літературний твір наукового характеру "Детермінантний підхід до 
оцінювання рівня продуктивності праці на будівельному 
підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований методичний підхід щодо визначення детермінантів 
продуктивності праці на будівельному підприємстві, розроблена 
детермінована факторна система продуктивності праці для виявлення 
резервів підвищення продуктивності праці на будівельному 
підприємстваі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82235  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кайнер Михайло Олександрович  
 
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 "И расскажите внукам своим..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82236  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зупанець Ігор Альбертович, Черних Валентин Петрович, Попов 

Сергій Борисович, Пропіснова Вікторія Володимирівна, Ліщишина 
Олена Миколаївна, Безугла Наталія Петрівна, Усенко Віктор 
Олександрович, Сахарова Тетяна Семенівна, Косяченко Костянтин 
Леонідович, Пасічник Михайло Францевич, Отрішко Інна 
Анатоліївна, Зайченко Ганна Володимирівна, Бездітко Наталія 
Володимирівна, Андрєєва Олена Олександрівна, Шилкіна 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 "ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА: ПРАКТИЧНИЙ 
ПОСІБНИК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До посібника ввійшли протоколи, що мають інформаційно-
просвітницький характер та присвячені проблемам профілактики 
суспільно значущих захворювань, рекомендації по формуванню 
аптечок першої допомоги, а також регламентують діяльність 
провізора при зверненні до аптеки хворого зі скаргами про побічну 
реакцію та/або відсутність ефективності лікувального засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82237  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сємчук Андрій Валентинович, 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 "Модуль автоматизованої системи 

формування розкладу занять" ("Система формування розкладу 
занять")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82238  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асауляк Ольга Валентинівна  
 
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)  Серія книг "Книга Огней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія книг у складі "Катарсис", "Екстазис", "Рать", "Крылья", 
"Ковчег", "Кеносис", "Многоточие". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82239  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Практика созерцания. Школа единого принципа. 
Практическое приложение Книг Огней"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей збірник інсайдів є практичним посібником для людини, що 
навчається за програмою Школи Єдиного принципу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82240  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

153 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Містична повість-притча "Созвездие Большой Медведицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Заглянути у невідоме... побачити душі своїх земних побратимів з 
глибини інших вимірів і передати їм звістку від Слова-Логосу 
зрозумілою кожному мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82241  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Сборник духовной поэзии"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82242  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
 
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 "Збірка зображень жіночих 
трикотажних в'язаних виробів Nitka. Осінньо-зимова колекція 2018-
2019" ("Nitka")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В'язані трикотажні вироби. Розраховані для жінок різного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82243  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стотика Ірина Георгіївна, Стотика Олександр Вікторович, Сопіна 
Ярослава Вікторівна, Власенко Елеонора Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теорія і практика акомпанементу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлені теоретико-методичні аспекти концертмейстера 
з інструменталістами та вокалістами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82244  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Естрадно-джазові обробки 

українських пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82245  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Володимир Григорович, Григорян Нектар Размиківна, 

Денисенко Надія Валеріївна, Музя Євген 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 "Методы аппроксимации в лингвистике"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методы аппроксимации в лингвистике : монография / 

В. Г. Волошин, Н. Р. Григорян, Н. В. Денисенко, Е. М. Музя : отв. ред. 
Карпенко Е. Ю. - Одесса : "Фенікс", 2013. - 248 с. 

 
Анотація   

Монографія висвітлює широке коло проблем теорії мови та мовлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82246  
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Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса Дмитрівна, Гончар Лариса Анатоліївна, Бегма 
Павло Олегович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Methodical approach to the choice of methods for managing the 
movement of labor potential of the enterprise"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано класифікацію ключових факторів руху трудового 
потенціалу промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82247  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
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 "K-DOCUMENT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності організацій та 
забезпечує введення, зберігання і обробку інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82248  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
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 "K-GRANULES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма для визначення гранулометричного складу підірваної маси, 
який включає в себе функції та задачі, що дозволяють виконати 
розпізнавання фотографічних знімків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82249  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринько Ксенія Дмитрівна, Гринько Павло Олегович  
 
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 "Hey Bro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82250  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терехов Максим Олегович, Долуда Анатолій Олександрович  
 
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-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика розшарування різночасового живопису з 
використанням адґезивної плівки ПВБ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана розроблена методика для розшарування різночасового 
живопису з використанням адґезивної плівки ПВБ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82251  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катіб Сафар огли Мамедов  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Скульптура "Мармуровий торс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура виконана із мармуру та бронзи, представлена у вигляді 
чорно-білих фотографій в різних ракурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82252  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катіб Сафар огли Мамедов  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

Скульптура виконана із бронзи, представлена у вигляді чорно-білих 
фотографій в різних ракурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82253  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катіб Сафар огли Мамедов  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Сілует жінки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура виконана із бронзи, представлена у вигляді чорно-білих 
фотографій в різних ракурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82254  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бундз Ольга 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 "BUNSO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82255  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмутова Ірина Миколаївна, Ткачова Євгенія 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)  Стаття "Фінансова стійкість банку як індикатор ризику відмивання 
коштів та фінансування тероризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розроблено методичний інструментарій ідентифікації ризику 
відмивання коштів та фінансування тероризму у банку з 
використанням критеріїв фінансової стійкості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82256  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топала Олександра Володимирівна  
 
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)  Збірка фотографічних творів "Колекція дитячих суконь "Shades of 
Blush"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

  
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82257  
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Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топала Олександра Володимирівна  
 
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 дитячих суконь 
"Shades of Blush"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку входить 70 дитячих суконь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82258  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топала Олександра Володимирівна  
 
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 фотографічних творів "Колекція дитячих суконь "Coral reef"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку входять 188 фотографій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82259  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топала Олександра Володимирівна  
 
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 дитячих суконь 
"Coral reef"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку входять 44 дитячі сукні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82260  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топала Олександра Володимирівна  
 
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 фотографічних творів "Колекція дитячих суконь "Paris 
vocation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку входять 32 фотографії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82261  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топала Олександра Володимирівна  
 
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 дитячих суконь 
"Paris vocation"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку входять 9 дитячих суконь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82262  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Людмила Іванівна, Ткаченко Валентин 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 "Каталог творів народних 
талантів з Прикарпаття подружжя Людмили та Валентина 
Ткаченків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82263  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Образование 

солнечной системы. Космические корабли инопланетян. Массовое 
вымирание животных на Земле" ("Образование солнечной системы")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У космічних просторах чотири мільярди років тому, зіткнулися, 
швидко рухаючись і обертаючись навколо осі, сонце і величезна 
протопланета. Протопланета у сонці вибухами антигравітації з 
середини була розірвана на великі і малі частини. При виході вони 
супроводжувалися струменем з сонця, який розкидав їх навкруги. 
Тверді частини, після цього виявилися поруч з сонцем, газові - більш 
віддаленими. Так виникла сонячна система.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82264  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Віталій Вадимович, Шут Олександр Олександрович, 

Палієнко Олег Ігоревич, Барабаш Марія Сергіївна, Городецький 
Олександр Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "САПФІР - ЗD" 
("САПФІР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для архітектурного проектування 
багатоповерхових житлових і громадських будівель, споруд 
довільного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82265  
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Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Рекомендації щодо роботи з асоціативними 
метафоричними картками "Фантастичне дійство", "Пейзаж", 
"Будинок", "Портрет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування асоціативних метафоричних карток орієнтовані на 
сучасних педагогів, психологів, вихователів та батьків і містять  
основи змісту роботи з асоціативними картками як діагностико-
терапевтичним матеріалом з емоційною та міжособистісною сферами 
даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82266  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабанський Георгій Варламович  
 
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 "Глаза демона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Один з головних героїв прокидається у своїй квартирі і розуміє, що у 
нього зникла кімната. А разом з кімнатою зникла його дівчина. 
Наступні події розгортаються навколо пошуків цієї дівчини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82267  
 
Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокташ Сергій Вікторович  
 
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)  Опис з ілюстраціями "Збірник зображень упакування продукції, що 
реалізується під торговельною маркою "Crane Product"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені твори призначені для інформаційно-естетичного 
оформлення продукції торговельної марки "Crane Product", що 
реалізується в сфері роздрібної та оптової торгівлі, а також в мережі 
Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82268  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисов Ігор Геннадійович, Фалько Наталя Миколаївна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна, Царькова Ольга 
Вікторівна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Освітньо-професійна програма. Психологія 

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія 
спеціалізацією Психологічне консультування галузь знань 05 
Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація - бакалавр психології"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є нормативним документом в якому: відображається мета 
освітньої та професійної підготовки психолога відповідного рівня; 
узагальнюється зміст освіти у вигляді основних результатів навчання 
загальних і професійних компетентностей; визначається зміст 
навчання, форми та система атестації як бази для опанування 
напрямом; забезпечується розробка навчального плану програми 
навчальних дисциплін і практик. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82269  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисов Ігор Геннадійович, Фалько Наталя Миколаївна, Каткова Тетяна 
Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна, Царькова Ольга Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Освітньо-професійна програма. Психологія 
Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія  
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спеціалізацією Клінічна психологія галузь знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки Кваліфікація - бакалавр психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є нормативним документом в якому: відображається мета 
освітньої та професійної підготовки психолога відповідного рівня; 
узагальнюється зміст освіти у вигляді основних результатів навчання 
загальних і професійних компетентностей; визначається зміст 
навчання, форми та система атестації як бази для опанування 
напрямом; забезпечується розробка навчального плану програми 
навчальних дисциплін і практик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82270  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисов Ігор Геннадійович, Фалько Наталя Миколаївна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна, Царькова Ольга 
Вікторівна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Освітньо-професійна програма. Психологія Другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія спеціалізацією 
Практична психологія галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Кваліфікація - магістр психології"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є нормативним документом в якому: відображається мета 
освітньої та професійної підготовки магістра психолога відповідного 
рівня; узагальнюється зміст освіти у вигляді основних результатів 
навчання загальних і професійних компетентностей; визначається 
зміст навчання, форми та система атестації як бази для опанування 
напрямом; забезпечується розробка навчального плану програми 
навчальних дисциплін і практик. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82271  
 

Дата реєстрації авторського права  12.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренов Юрій Васильович  
 
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 "Комплект беспроводной "FALCON" для игры в 
лазертаг" ("FALCON / FALCON F1 / FALCON F2")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82272  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
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, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Arnold and Louis. Reach for the stars"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82273  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
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, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "WOODY SAVES THE DAY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82274  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терехов Георгій Вадимович, Чухраєв Микола Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 
електрофорезу аутоплазми крові Терехова-Чухраєва" ("ЕФАК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опис використання методу електрофорезу аутоплазми крові в 
технологіях уповільнення старіння і догляду за шкірою обличчя, а 
також самолікування хвороб: ендокринної системи, розладу 
харчуваня і порушення обміну речовин; нервової системи; системи 
кровообігу; шкіри і підшкірної клітковини; кістково-м'язової системи 
і сполучної тканини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82275  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма: 
"Захист здоров'я жінок-військовослужбовців України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено наукове обгрунтування розробленої системи 
гендерспецифічної медичної та реабілітаційної допомоги українським 
військовослужбовцям-жінкам, які перебувають або повернулися із 
зони збройного конфлікту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82276  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корбут Лариса Миколаївна, Дейнега Вікторія 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 "Поточний контроль знань іноземних студентів I 
курсу медичного факультету англомовної форми навчання з 
дисципліни "Українська мова як іноземна (початковий фонетико-
граматичний курс): збірник завдань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою збірки є поетапне визначення рівня мовної компетенції 
іноземних студентів. Фонетичний і лексико-граматичний 
контрольний матеріал відібраний відповідно до Робочої програми 
дисципліни та змісту уроків першого етапу навчання-елементарного 
володіння українською мовою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82277  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лика Цибульська (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 "Добрые стихи про домашних животных"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші російською мовою для дітей молодшого віку. 10 віршів про 
свійських тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82278  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лика Цибульська (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 "Кто живет у нас в саду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші російською мовою для дітей молодшого віку. 11 віршів про 
тварин та комах, що мешкають у саду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82279  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лика Цибульська (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 "У бабушки на кухне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Вірші російською мовою для дітей 5-10 років. 10 віршів про смачну та 
корисну їжу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82280  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лика Цибульська (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 "Добрые книжки на радость детям. Добрые стишки обо 
всем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші російською мовою для дітей 7-10 років. 10 віршів на різні теми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82281  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лика Цибульська (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 "Лучшие подружки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші російською мовою для дітей 0-3 років. 10 віршів про та для 
маленьких дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82282  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Трикутна насадка з хрестоподібними вирізами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У результаті застосування трикутної насадки з хрестоподібними 
вирізами, геометричні характеристики якої забезпечують 
максимальну тривалість контакту газу з рідиною, було підвищено 
ефективність очистки відхідних газів від вуглекислого газу, нафталіну 
та бензолу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82283  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій до короткометражного твору "Станція А"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна. Сьогодення. На приміській залізничній станції 
зустрічаються сліпий чоловік і глуха дівчинка-підліток. Обидва вони 
чекають потяг, але за збігом обставин вони не сідають у свій поїзд і 
вимушені залишитись на станції. Та, незважаючи на різницю у віці, 
поглядах і фізичних вадах, їм все ж таки вдається знайти порозуміння 
і спільну мову.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82284  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Ірина Григорівна, Девід Віт, Прімєрова Олена 

Костянтинівна, Семко Роман Богданович, Токарчук Віктор 
Васильович, Фарина Олександр Іванович, Литвин Антон 
Валерійович, Дадашова Первін Акіфівна , Донкоглова Наталія 
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)  Монографія "Системний аналіз формування державної політики в 

умовах макроекономічної дестабілізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Системний аналіз формування державної політики в 

умовах макроекономічної дестабілізації / за ред. д-ра екон. наук, проф. 
І. Г. Лук'яненко. - К. : НаУКМА, 2017. - 464 с. 
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Анотація   
Монографію присвячено системному аналізу та розробці теоретико-
методологічного забезпечення формування середньострокової та 
довгострокової взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної 
політики для досягнення макроекономічної стабільності держави в 
умовах значних збурень на світових фінансових ринках на основі 
розвитку сучасного математичного інструментарію системної 
динаміки та стохастичних динамічних моделей загальної рівноваги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82285  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - орден 
СТАЛЕВИЙ ХРЕСТ НЕПЕРЕМОЖНИМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму хреста темносталевого кольору, по центру якого 
розміщено ГЕРБ УКРАЇНИ, який обрамлено лавровим віночком, в 
нижній частині якого напис: "НЕПЕРЕМОЖНИМ". Під вікном – меч, 
направлений вістрям вгору. На горизонтальних лапах хреста ліворуч 
напис АТО, праворуч - ООС. На зворотньому боці ордена - номер.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82286  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль ЗА 

ВІДВАГУ НА ПОЖЕЖІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками. В центрі 
медалі на бордовому тлі з розбіжними променями - зображення 
пожежної каски та перехрещених топора з розвідним ключем, в 
верхній частині медалі напис по колу: "ЗА ВІДВАГУ НА ПОЖЕЖІ", 
нижче по колу - гілки з дубовим та лавровим листям.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82287  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль 
ДОБРОВОЛЕЦЬ АТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82288  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - медаль ЗА 
СЛУЖІННЯ МИСТЕЦТВУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медаль має форму кола, яке з'єднується з прямокутною колодкою, 
обтянутою стрічкою з повздовжніми кольоровими смужками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82289  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - орден 
ЧАРІВНА СИЛА УКРАЇНИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму стилізованого ТРИЗУБА жовтого кольору, 
посередині якого стилізована дівоча постать, обвита квітами. В 
верхній частині нагороди ТРИЗУБ з'єднується з підвіскою, яка обвиває 
стрічку, що має вигляд банта. На зворотньому боці ордена - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82290  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - орден                  
СИЛА МИЛОСЕРДЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орден має форму стилізованого ТРИЗУБА жовтого кольору, який 
з'єднується з прямокутною колодкою, обтянутою повздовжніми 
смужками. В центрі ТРИЗУБА - змія, червоний хрест та елемент 
кардіограми. На зворотньому боці ордена - номер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82291  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович  
 
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 "Знак народної пошани - відзнака                 
ЗА РОЗМІНУВАННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відзнака має форму ромбовидного хреста сірого кольору з золотими 
та червоними розбіжними променями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82292  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Бес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Микола - батько солдата-добровольця Олексія Кудрявцева. У липні 
2014 року його син потрапив у полон до бойовика Ігоря Безлера (Беса). 
Два роки потому батько намагається знайти сина - живого чи 
мертвого. Але головна його мета - помститися Бесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82293  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширман Роман Натанович, Случевський Семен 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)  Сценарій документального фільму "Базиль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальний фільм-портрет видатного українського футболіста і 
тренера Олега Петровича Базилевича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82294  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буковський Сергій Анатолійович, Бондар Вікторія Григорівна  
 
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 документального фільму "Один день і все життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальна відеоантологія біографій відомих особистостей епохи, 
людей, які є знаковими персонажами часу - політики, вчені, 
письменники, актори, громадські діячі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82295  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чопоров Сергій Вікторович, Лісняк Андрій Олександрович, Кудін 
Олексій Володимирович, Ігнатченко Марія Сергіївна  

 
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 "Паралельний інтерпретатор мови 
специфікацій математичних моделей геометричних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтерпретатор мови специфікацій математичних моделей 
геометричних об'єктів є комп'ютерною програмою, спроектованою та 
реалізованою на базі технологій паралельних обчислень. Ця програма 
призначена для автоматичного розбору математичних виразів, що 
подають геометричний об'єкт, побудови відповідних абстрактних 
синтаксичних дерев і подальшої їх паралельної обробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82296  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
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)  Письмовий твір "Освітньо-професійна програма. Психологія (за 

спеціалізацією Психологічне консультування) 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: узагальнюється зміст 
освіти у вигляді основних результатів навчання; відображається мета 
освітньої та професійної підготовки психолога відповідного рівня; 
визначається зміст навчання, форма та система атестації як база для 
опанування напрямом; забезпечується розробка навчального плану 
програми навчальних дисциплін і практик. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82297  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афонський Валерій Євгенович  
 
Повне ім'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-практичного характеру 

"Програма постреабілітаційної адаптації особистості з особливими 
потребами "ЄХІДА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір - результат щоденних спостережень за людьми з особистими 
фізичними і психічними вадами, завдяки яким з'явилася можливість 
повернення цих людей в соціум.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82298  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Аналіз профілю Університету Ушинського в базі WEB OF 

SCIENCE CORE COLLECTION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття містить інформацію щодо особливостей створення профілю 
університета в наукометричній базі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82299  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Кризи сімейного життя та як їх подолати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Потапчук Є. М. Кризи сімейного життя та як їх 
подолати : довідник сімейного психолога / Є. М. Потапчук. - 
Хмельницький : ХНУ, 2014. - 35 с. 
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Анотація   
Довідник містить узагальнену, стислу, впорядковану інформацію про 
функції сім'ї, чинники міжособистісної сумісності подружжя та кризи 
сімейного життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82300  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Психологія ревнивця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Потапчук Є. М. Психологія ревнивця : довідник 
сімейного психолога / Є. М. Потапчук. - Хмельницький : Поліграфіст, 
2015. - 40 с. 

 
Анотація   

Довідник містить узагальнену, стислу, впорядковану інформацію про 
сутність, зміст та типологію ревнощів, причини їх виникнення, 
психологічну характеристику ревнивця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82301  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний стан та проблеми металургійної та 
машинобудівної промисловості України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надано структуру реалізованої промислової продукції України, 
проаналізовано загальний стан металургійного  та машинобудівного 
сектору економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82302  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобровкіна Світлана Віталіївна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

177 

Повне ім'я або 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 "Аналіз PR - 

активності підприємств металургійного та машинобудівного 
комплексу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проводиться дослідження PR - активності на українських 
підприємствах металургійного та машинобудівного комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82303  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези доповіді "Організація випуску продукції під власною торговою 

маркою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність створення власних торгових марок у 
торгових мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82304  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези доповіді "Заходи щодо ефективного функціонування 

металургійних та машинобудівних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виявлено основні проблеми металургійних та машинобудівних 
підприємств та запропоновано заходи щодо їх подолання як на 
державному рівні, так і на рівні виробника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82305  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Тези доповіді "Формування бренду у свідомості споживача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті питання формування бренду у свідомості споживача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82306  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришечкіна Тетяна Сергіївна  
 
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 "Програмне забезпечення для оцінки впливу 
залежних відмов на систему утримання технічних об'єктів 
залізничного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення впливу залежних відмов на 
систему утримання технічного об'єкта залізничного транспорту.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82307  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебикін Олексій Якович, Яцишина 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)  Науково-методичний твір "Методика визначення рівня прояву 
емоційно-деструктивної поведінки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створена оригінальна методика визначення рівня прояву емоційно-
деструктивної поведінки з урахуванням вікових особливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82308  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебикін Олексій Якович, Яцишина 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)  Науково-методичний твір "Методика визначення прояву 
гіперактивності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створена оргигінальна методика дослідження гіперактивності у дітей 
молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82309  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дівоча Валентина Панасівна  
 
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)  Доповідь "Антипротеиназная терапия гриппа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором освітлені нові підходи до вирішення проблеми отримання 
противірусних препаратів для терапії грипу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82310  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоженко Анатолій Іванович  
 
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)  Монографія "Теория болезни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором запропонована та теоретично обґрунтована концепція 
дисбалансу як провідного патогенетичного механізму виникнення та 
розвитку основних захворювань сучасної людини в умовах 
цивілізованих країн в результаті розбалансування біологічно- 
еволюційного типу реагування та адаптації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82311  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоженко Анатолій 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 "Функционально-метаболический континуум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор запропонував та теоретично обґрунтував концепцію 
функціонально-метаболічного континууму як сукупності 
регуляторних і ефективних механізмів, які забезпечують відповідність 
стану метаболізму функціональним потребам організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82312  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіменковський Андрій Борисович, Заремба Наталія Ігорівна, Гутор 
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 "Тест сумісності лікарських засобів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для перевірки знань населення про сумісність 
лікарських засобів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82313  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симонов Іван 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)  Скульптурна композиція "Тим, хто врятував світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82314  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуприна Євген Миколайович, Кучерук Людмила Василівна, 
Мурашкін Віталій Анатолійович, Загорулько Андрій Анатолійович, 
Степашко Анна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдиний веб-портал використання публічних 
коштів з інтерфейсом прикладного програмування на базі REST та 
застосуванням SPA-архітектури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82315  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашина-Менаже Людмила Миколаївна (Людмила Менаже), Прінсесс 
Баґратіон Каріна Володимирівна (Карина Багратион)  

 
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 філософського характеру "Красавица 
и Чудовище или Зеркало Истины"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82316  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повещенко Кирило 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 твір "Комплексная методика эндоскопического 
лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки лазером в 
сочетании с препаратами, усиливающими репаративные процессы и 
сроки заживления язв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82317  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусяк Сніжана 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 практичного характеру "Процес 
зберігання зарезервованих коштів користувачів Інтернет ресурсу до 
завершення угоди для оплати послуг, робіт, продукції, товарів, яка 
укладена між ними"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82318  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононович Володимир Григорійович, Романюков Микола 
Генріхович, Кононович 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
телекомунікаційної складової кібербезпеки організації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображає основні аспекти діяльності із забезпечення інформаційної 
та кібербезпеки засобів телекомунікації у складі системи безпеки 
підприємств промисловості та транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82319  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Юлія Сергіївна  
 
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-Синопсис документального фільму "Код предків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 2017 році на телевізійному шоу "Голос країни" трапилася сенсація. 
На сцену, як конкурсантка, вийшла Катя Чілі, українська співачка, 
музикант і композитор, пік слави якої припав на середину 2000-х 
років. Але потім Катя зникла з великої сцени майже на десять років, 
щоб знову повернутися, переосмисливши концепцію своєї творчості...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82320  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Робський Владислав 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)  Трітмент-Синопсис документального фільму "Я був народжений не 
для війни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Костя Оборін готує до стрибка з парашутом у травні-червні місяці 
цього року двох чоловіків з обмеженими можливостями. Ці чоловіки -  
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ветерани АТО. У першого протез замість однієї ноги, другий на 
інвалідному візку. Вони ніколи не стрибали з парашутом, але Костя 
умовив їх звернутися до цього засобу реабілітації для розширення 
світосприйняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82321  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
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 тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82322  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Дмитренко Яна Вікторівна, Вдович 
Світлана 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 "Наукова розробка" Шляхи збільшення практичної 
орієнтації вищих навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82323  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович, Куриліна Оксана Василівна, Іванова 
Майя Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Цивільне право України: Навчальний посібник 
у двох томах. Том перший"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної 
програми дисципліни "Цивільне право України". У ньому 
висвітлюється суть основних інститутів загальної частини цивільного 
права, значну увагу приділено інституту права інтелектуальної 
власності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82324  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович, Куриліна Оксана Василівна, Іванова 
Майя Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Цивільне право України: Навчальний посібник 
у двох томах. Том другий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної 
програми дисципліни "Цивільне право України". У ньому 
висвітлюється суть основних інститутів особливої частини, 
розкриваються питання договірних та недоговірних зобов'язань, 
спадкового права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82325  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Майя Вікторівна, Іванов Юрій Феодосійович  
 
Повне ім'я або 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 "Правова спадщина у фондах НБУВ як об'єкт 
ретроспективного вивчення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В., Іванов Ю. Ф. Правова спадщина у 

фондах НБУВ як об'єкт ретроспективного вивчення // Наукові праці 
Національної бібліотеки  України імені В. І. Вернадського. - 2015. -  № 42. - 
С. 21-41.  
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Анотація   
У статті розкрито значення правової спадщини, яка є частиною 
соціальної та духовної спадщини українського народу, дослідників 
української історико-правової науки та їх праць, що зберігаються у 
НБУВ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82326  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожок В'ячеслав 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)  Повість "До Тавриди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідає про подорож головного персонажа до курортного міста, 
протягом якої з ним відбуваються події особистого характеру. В творі 
використані ряд алегорій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82327  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній 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 "Новый день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82328  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 
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 "Сон на двоих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82329  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній 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 "Песня о любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82330  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуш Андрій Сергійович, Білоусов Ярослав Сергійович, Олексенко 
Юлія Артурівна, Москалевська Інна Олексіївна, Коломінський Ілля 
Матвійович, Яцишин Андрій Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 
центр комп'ютерних фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична платформа 
електронної верифікації та моніторингу" ("ІАПЕВМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена з метою автоматизації процесу верифікації 
державних виплат, підвищення оперативності та продуктивності 
обробки даних про реципієнтів, а також належного захисту 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82331  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
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 "Дівчина люба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82332  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лишенко Сергій Валерійович, Лишенко Людмила Олександрівна, 
Заворотько Тетяна Миколаївна  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Музичний мікс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів без тексту "Музичний мікс" містить 14 
композицій, кожна з яких індивідуалізована за змістом і формою. Вона 
орієнтована на дитячу аудиторію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82333  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "ТАНГО КОХАННЯ І В СЕРЦІ ЛЮБОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "ТАНГО КОХАННЯ І В СЕРЦІ ЛЮБОВ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82334  
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Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Валентина Васильївна  
 
Повне ім'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 "НЕСОКРУШИМАЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Харон покинув свій пост, залишивши Річку Вічності без нагляду. 
Баланс порушений і тепер його слуги нажахані сходженням античного 
зла, яке поглине весь світ. Проста провінційна першокурсниця 
Гарварда Дарсі Блек, опинившись не в тому місці, отримує 
неймовірну силу, здатну зупинити будь-яку армію. Вона дізнається, 
що існує інший світ, той, який описаний в міфах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82335  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Валентина Васильївна  
 
Повне ім'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 "ВОЗРОДИВЩАЯСЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Харон покинув свій пост, залишивши Річку Вічності без нагляду. 
Баланс порушений і тепер його слуги нажахані сходженням античного 
зла, яке поглине весь світ. Проста провінційна першокурсниця 
Гарварда Дарсі Блек, опинившись не в тому місці, отримує 
неймовірну силу, здатну зупинити будь-яку армію. Вона дізнається, 
що існує інший світ, той, який описаний в міфах.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82336  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Валентина Васильївна  
 
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 "БЕЗСМЕРТНАЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Харон покинув свій пост, залишивши Річку Вічності без нагляду. 
Баланс порушений і тепер його слуги нажахані сходженням античного 
зла, яке поглине весь світ. Проста провінційна першокурсниця 
Гарварда Дарсі Блек, опинившись не в тому місці, отримує 
неймовірну силу, здатну зупинити будь-яку армію. Вона дізнається, 
що існує інший світ, той, який описаний в міфах.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82337  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інтелектуальні аспекти формування 
конкурентного потенціалу ТНК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82338  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урденко Олександр Георгійович, Бєгун Анатолій Валодимирович  
 
Повне ім'я або повне 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 "Генератор 
формування звітів комп'ютерних експертиз MAX CRIM WIN 
TOOLS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82339  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Особливості становлення економіки 
знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82340  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Knowledge economy indexes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82341  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожня Тетяна Миколаївна, Хмара Тамара Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "До питання дидактичних функцій електронного 
підручника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості та можливості реалізації 
дидактичних функцій діагностики і корекції навчальних досягнень 
учня за результатами роботи з електронним підручником. 
Запропоновано включити в такі посібники стандартизовані матеріали 
для визначення рівня  математичної підготовки учня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82342  
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Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Функціонування механізму взаємодії банківського та 
реального секторів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формування потужної економіки, забезпечення стійкого соціально-
економічного зростання передбачає функціонування розвиненої 
банківської системи та добре налагодженого механізму взаємодії 
банківського та реального секторів економіки. Проаналізовано 
фактори, які впливають на взаємоз'язок банківського та реального 
секторів економіки в сучасних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82343  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Корсары"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Корсары".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82344  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Песенка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Текст пісні "Песенка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82345  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Память (Иван)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Память (Иван)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82346  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Лесть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Лесть".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82347  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Ледокол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Текст пісні "Ледокол".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82348  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Герои"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Герои".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82349  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Узнай у Гугла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Узнай у Гугла".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82350  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Итог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Текст пісні "Итог".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82351  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
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 "Взгляд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Взгляд".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82352  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Візетіу Андрій Тарасович  
 
Повне ім'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 "Инженер кокса и хима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82353  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 
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 "Слова любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82354  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беренок Олександр Григорович  
 
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 "3D SHOW 
PLATFORM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82355  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валентина Біган (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 пісень "Поцілунок життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень: духовного, ліричного, патріотичного характеру; 9 
пісень: 1. Андріївський узвіз. 2. Ми патріоти. 3. Карії очі. 4. Незвана 
любов. 5. Поцілунок життя. 6. Сади цвітуть. 7. Самотня жінка. 8. 
Тепла осінь. 9. Фокстрот 30-х (Дежа Вю).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82356  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данукова Мирослава 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 "Huichol flowers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Мирослава Данукова знайомить нас з прикрасами древнього 
індійського племені Уічолі. Ці прикраси, це не просто красиві речі, у 
них закладено глибокий сенс і мудрість найдавнішого народу. Завдяки 
круговому плетінню квіток, вони служать оберегами для своїх 
володарів, приносять в їхнє життя гармонію, благополуччя, любов і 
щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82357  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данукова Мирослава 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 "Уичольские Цветы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мирослава Данукова знайомить нас з прикрасами древнього 
індійського племені Уічолі. Ці прикраси, це не просто красиві речі, у 
них закладено глибокий сенс і мудрість найдавнішого народу. Завдяки 
круговому плетінню квіток, вони служать оберегами для своїх 
володарів, приносять в їхнє життя гармонію, благополуччя, любов і 
щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82358  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ненько Юлія Петрівна, Єремеєва Наталія 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 "Іноземна мова для міжнародного тестування: 
навчальний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник "Іноземна мова для міжнародного тестування" побудовано 
на оригінальному матеріалі, що знайомить здобувачів із 
міжнародними мовними тестами з англійської мови. Поряд із 
вивченням специфіки окремих завдань тестів, здобувачі застосовують 
сучасну внглійську мову. Видання охоплює базовий лексичний 
мінімум. Для здобувачів усіх спеціальностей вищих навчальних 
закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82359  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ненько Юлія Петрівна, Єремеєва Наталія 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 "Теоретико-методологічні засади професійно 
орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби 
цивільного захисту: монографія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і методологічних 
засад професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх 
офіцерів служби цивільного захисту. Здійснено аналіз вітчизняного й 
зарубіжного досвіду професійно орієнтованої комунікативної 
підготовки фахівців у сфері цивільного захисту. Виявлено й 
обґрунтовано сутність готовності майбутнього офіцера служби 
цивільного захисту до професійно орієнтованої комунікативної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82360  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "General purpose REST API & Dashboard 
application server for Messaging and Video calling mobile and web 
applications"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма, являє собою серверний додаток, який надає 
інтерфейс REST API та адміністративну панель для швидкої 
інтеграції функціональності чатів та відеочатів в мобільні та веб- 
додатки. Комп'ютерна програма написана на мові Ruby з 
використанням фреймворку Ruby-on-Rails.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82361  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

199 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв 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)  Стаття "Майбутнє в тобі" ("МВТ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82362  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янчук Борис Олександрович (Demianchuk Boris Aleksandrovich), 

Косарєв Вячеслав Михайлович (Kosariev Viacheslav Mikhailovich)  
 
Повне ім'я або 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 theory of decision-making on the basis of the model of useful 

and risk in the conditions of countering the competitors"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті показано доцільність раціональної, а також евристичної 
поведінки під час підготовки і прийняття рішень. Розвинуто теорію 
компромісної поведінки для прогнозування наслідків рішення на 
основі моделі корисності та ризику за умов: невизначеності 
антагоністичного і випадкового типу; асиметричного відношення 
особи, що приймає рішення, до витрат і виграшів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82363  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янчук Борис Олександрович (Demianchuk Boris Aleksandrovich), 

Колесниченко Наталія Олександрівна (Kolesnychnenko Natalia 
Aleksandrovna), Косарєв Вячеслав Михайлович (Kosariev Viacheslav 
Mikhailovich)  

 
Повне ім'я або 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 "SIMULATION OF THE PROCESSES OF EVALUATION AND 

FUNCTIONALITY RESTORATION OF THE TECHNICAL-
ECONOMIC SYSTEM"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано вирішення наукової задачі цілеспрямованої оцінки 
працездатності складної логістичної системи забезпечення, процес 
функціонування системи відповідає марківському дискретному 
процесу, шляхом поточного контролю її станів та визначення слабкої 
ланки. Адаптивне відновлення працездатності логістичної системи 
здійснюється за критерієм максимуму перевищення ймовірності 
перебування її у стадії функціонування над ймовірністю перебування 
її у стадії відновлення через відмови або пошкодження ззовні. 
Компромісний варіант фінансів на доцільне відновлення обирається 
методом перевірки статистичних гіпотез.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82364  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

VII століття до н. е. Вавілон. Асирійський цар Асархаддон одружує 
свого хворого на проказу сина Сіннадапала з чарівною полонянкою 
Мелією. Навколо цього дивного шлюбу розпалюються неабиякі 
пристрасті...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82365  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Максим 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 "GameCRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана комп'ютерна програма дозволяє систематизувати ведення 
бізнесу та спрямована на використання та розуміння потреб існуючих 
та потенційних клієнтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82366  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Дніпро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82367  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєнкова Ратха Рахманкулівна, Неволов Василь 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)  Кіносценарій документального фільму "Кіно-Перформанс. Народний 
Малахій!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На прикладі вистави "Народний Малахій" автори проводять 
паралелі з долями автора Куліша та режисера вистави Курбаса, що 
були знищені в радянських таборах. Захоплення соціалістичними 
ідеями веде до знищення особистості. Рано чи пізно будь-яка ідеологія 
стає тоталітарною і починає нищити всіх опозіціонерів. Приклад - 
Російська Імперія, що в 21 столітті тримає у своїх таборах понад 60 
українських політв'язнів. Фільм яскраво доводить, що декомунізація - 
це важливий крок до одужання суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82368  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Владислав Ігорович, Дріз Олександр Якович  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Висота 307.5" (Висота триста сім і п'ять)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій документального фільму, що розповідає про події, котрі 
сталися в січні 2015 року в боях на Дебальцевському плацдармі під 
час проведення Антитерористичної операції на сході України, 
неподалік населеного пункту Санжарівка. Про героїчну оборону 
опорного пункту "Валєра" та сьогодення героїв події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82369  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщинська Світлана Валеріївна, Дріз Олександр Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій документального фільму "Веронські скарби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У листопаді 2015 року у Вероні сталося одне з найгучніших 
пограбувань світу. З музею Кастельвеккіо було викрадено 17 шедеврів 
живопису. За кілька місяців злочинців спіймали, але слід картин 
зник. В Україні директор департаменту держприкордонслужби Петро 
Цигикал в суворій таємниці починає власне розслідування, і 
знаходить шедеври.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82370  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій документального фільму "Вибір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сумнозвісні події 2014 року: анексія Криму, захоплення кораблів 
ВМС України "зеленими чоловічками" - за таких непростих обставин 
адмірал Микола Жибарєв приймає важливе рішення, віддає наказ іти  
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на прорив. Переймаючись моральним кліматом екіпажів, які росіяни 
переманюють на свою службу, адмірал переживає особисту трагедію, 
повторює долю Тараса Бульби - старший син Ілля піддається 
пропаганді росіян, менший - Микола, приймає присягу на вірність 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82371  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калчугіна Ольга Василівна  
 
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)  Сценарій документального просвітницького фільму "АУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аутизм - не хвороба, а стан, з яким людина народжується. Аутизм - що 
це? У дослідницький спосіб пошуки відповіді на питання. Методом 
кіноспостереження, в домашньому середовищі, в дитячому садку, у 
школі фіксація поведінки дітей, їхніх батьків, педагогів, тьюторів. 
Прояви характеру, молодості, витримки, а головне - любові дорослих 
до своїх малюків. Інформування про аутизм адресується не лише 
спільноті, чиїх родин це торкнулось, а суспільству в цілому. 
Спрямоване на своєчасне діагностування аутизму й розвіювання 
міфів і нісенітниць довкола. Це заклик кожного глядача до розуміння, 
толерантності й розширення світогляду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82372  
 
Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій документального фільму "На СХІД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій документального фільму, який знімається засобом "кіно- 
спостереження". 2017. Волонтер  Андрій  везе на фронт систему 
наведення вогню,  яку сам сконструював. Андрій добровільно взяв  
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участь в обороні Луганського та Донецького летовищ, де був тяжко 
поранений. Подорож "На схід" - це подорож у спогади і у майбутнє.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82373  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Світлана Петрівна, Давидюк 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)  Науковий твір "Концепція регулювання міжнародного ринку праці 
на етапі глобальних трансформацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція регулювання міжнародного ринку праці на етапі 
глобальних трансформацій є втіленням збалансованого підходу до 
регулювання міжнародного ринку праці з метою скорочення 
поточного і майбутнього дефіциту кваліфікованої робочої сили, 
запобігання неконтрольованій міграції працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82374  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрун Анатолій Павлович, Сухомлин Володимир Федорович  
 
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 "Звіт про сюрвей (технічний аудит) майна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт про сюрвей (технічний аудит) майна містить загальні положення 
та характеристику об'єкта сюрвею. В Звіті про сюрвей 
перераховуються всі порушення чинних нормативно-правових актів з 
охорони праці, промислової та пожежної безпеки і надаються 
рекомендація по їх усуненню.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82375  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Роман В'ячеславович  
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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 "Положение о независимой 
театральной премии имени Вячеслава Панченко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір організаційного характеру. Визначає порядок проведення 
номінування учасників, голосування та нагородження премією 
переможців театральної премії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82376  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Олена Олександрівна, Лєбєдєв Михайло Геннадійович  
 
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 ігрового фільму "Чумацький шлях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1819 рік. З Полтави за сіллю відправляються чумаки. За традицією їх 
проводжають як героїв "всім миром". Серед проводжаючих автор 
"Енеїди" - І. Котляревський. Він закінчив "Наталку-Полтавку" і 
тепер шукає нову тему для наступної п'єси. Ідеї Котляревському 
підкидує його кухарка Мотря.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82377  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist)  
 
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 "SURREALISM (part15)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82378  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петракевич 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)  Сценарій культурного заходу "АртБалкон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій визначає основні правила проведення заходу, вводить 
обмеження по часу, а також вказує на особливе місце проведення - 
балкон будівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82379  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Майя Вікторівна, Іванов Юрій Феодосійович  
 
Повне ім'я або 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 "Авторське право на службовий твір в умовах 
розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В., Іванов Ю. Ф. Авторське право на 
службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних 
ресурсів бібліотек // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 12. - С. 22-25. 

 
Анотація   

У статті розглянуто особливості службових творів, які створюють 
бібліотечні працівники, як об'єктів авторського права. 
Проаналізовано взаємовідносини між працівником і роботодавцем 
щодо особливостей права власності на об'єкти авторського права, 
сплати авторської винагороди, самостійного використання 
роботодавцем результатів інтелектуальної праці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82380  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Майя 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)  Наукова стаття "Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в 
сучасних дисертаційних дослідженнях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. Охорона прав інтелектуальної 
власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях // Наукові 
праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 
2017. - Вип. 46. - С. 107-137.  

 
Анотація   

У статті проводиться огляд дисертаційних досліджень з питань 
охорони права інтелектуальної власності. Обґрунтовується 
твердження, що узагальнення висновків у сфері охорони 
інтелектуальної власності сприятиме адаптації бібліотечного 
законодавства України до сучасних вимог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82381  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток дистантного обслуговування користувачів 
та формування юридичних електронних інформаційних ресурсів у 
Національній юридичній бібліотеці НБУВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. Розвиток дистантного обслуговування 

користувачів та формування юридичних електронних інформаційних 
ресурсів у Національній юридичній бібліотеці НБУВ // Наукові праці 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 
38. - С. 304-316. 

 
Анотація   

У статті йдеться про важливість поширення інформації за допомогою 
дистантних форм обслуговування читачів, розкриваються шляхи 
формування юридичних ресурсів та перетворення бібліотек в 
інформаційні центри накопичення інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82382  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "База даних в діяльності бібліотек як об'єкт права 
інтелектуальної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. База даних в діяльності бібліотек як 

об'єкт права інтелектуальної власності // Sciences of Europe (Praha, 
Czech Republic). - 2018. - № 30. - Vol. 2. - P. 64-74.  

 
Анотація   

У статті зазначається, що до сучасних бібліотечно-інформаційних 
ресурсів належать бази даних. Аналізуються нормативно-правові 
акти, які регулюють порядок формування та охорони баз даних в 
діяльності бібліотек.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82383  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Електронні інформаційні ресурси конституційно-
правової тематики у фондах НЮБ НБУВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. Електронні інформаційні ресурси 

конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ // Наукові 
праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - 
Вип. 41. - С. 441-454. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовується роль бібліотечно-інформаційних ресурсів у 
забезпечені інформаційного супроводу конституційного процесу та 
процесу реформування правової сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82384  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Комплексні онлайнові юридичні інформаційні 

ресурси Національної юридичної бібліотеки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. Комплексні онлайнові юридичні 

інформаційні ресурси Національної юридичної бібліотеки // Наукові 
праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - 
Вип. 33. - С. 233-239. 
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Анотація   
У статті висвітлюється питання інформаційних ресурсів Національної 
юридичної бібліотеки, вказуються джерела формування таких 
ресурсів. Наголошується на необхідності збереження рідкісних 
юридичних видань шляхом формування електронної бібліотеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82385  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Електронна бібліотека як форма збереження 
ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. Електронна бібліотека як форма 

збереження ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ // 
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 
- 2013. - Вип. 36. - С. 259-272. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються питання створення електронної бібліотеки з 
метою збереження юридичних ретроспектив джерел у Національній 
юридичній бібліотеці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82386  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович, Іванова Майя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Канонічні норми як першоджерела формування 

ретроспективного юридичного ресурсу НЮБ НБУВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванов Ю. Ф., Іванова М. В. Канонічні норми як 

першоджерела формування ретроспективного юридичного ресурсу 
НЮБ НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського. - 2013. - Вип. 36. - С. 325-335. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються питання джерел права, зокрема канонічних 
норм. Зазначається, що вивчення канонічних норм дає змогу більш 
повно уявити процес формування нашої правової культури, 
правового менталітету, правових традицій усього того, що має 
найменування правової спадщини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82387  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Огляд сучасних дисертаційних досліджень з 
авторського та суміжного права в Україні (на основі аналізу фондів 
НБУВ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова М. В. Огляд сучасних дисертаційних 
досліджень з авторського та суміжного права в Україні (на основі 
аналізу фондів НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 199-220. 

 
Анотація   

У статті здійснено огляд дисертаційних досліджень з питань 
авторського та суміжного права. Акцентується увага на необхідності 
змін нормативно-правових положень авторського права у 
бібліотечній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82388  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Waiter of the year"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор як режисер зробив постановку - оригінальне жонглювання 
підносами в комічному стилі. Поєднав незвичайне жонглювання 
предметами із падінням штанів, що ускладнює жонглювання і робить 
комічний візуальний і оригінальний ефект. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82389  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Марина Дмитрівна  
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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)  Кіносценарій (тритмент) документального фільму "Три Івани"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальний фільм розповідає про долю трьох українців, котрі з 
волі радянської влади опинилися у Казахстані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82390  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікольчева Марина 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)  Сценарій документального фільму "Лімб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій документального фільму, основною темою якого є вплив 
мистецтва на людей, що переживають складні етапи життя, та 
поствоєнна рефлексія людей, що пережили події на Сході України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82391  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Породько-Лях Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Дидактична 
гра з української мови "СловоГрай"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою інструкцію (правила та загальний опис принципів 
побудови дидактичних карток) до авторської навчальної гри, яка 
являє собою сукупність карток зі словами на одну тему орфографії, 
орфоепії та правопису.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

212 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82392  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юссеф Олеся 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)  Книга "Близнецы: почувствуй меня" или "Мир фантазий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82393  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Соборный (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)  Музичний альбом "Мой шансон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів складається з наступних композицій: "Долго 
ждать", "Земля вам пухом", "Мое время", "Ах Одесса", "Две звезды", 
"Еду еду", "Жди меня", "Котовск-шансон", "Кружится жизнь", 
"Налей стакан", "Опа на", "Про мента", "Разговор".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82394  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резникова Ксенія Вячеславівна  
 
Повне ім'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 "Поток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

213 

Анотація   
Роман російською мовою, що складається з двох частин: "Книга 
первая. Низвержение"; "Книга вторая. Восхождение".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82395  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретико-методичний інструментарій облікової 
політики суб'єкта господарювання як підґрунтя прийняття 
управлінських рішень"                                            

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колєсніченко А. С. Теоретико-методичний 
інструментарій облікової політики суб'єкта господарювання як 
підґрунтя прийняття управлінських рішень // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. - 2016. - Вип. 20. Ч. 1. - С. 180-186.    

 
Анотація   

Твір присвячено узагальненню теоретичних підходів до розкриття 
сутності поняття "облікова політика", а також аналізу методичних 
аспектів формування облікової політики, сукупність яких обґрунтовує 
значущість цієї складової в цілісній системі управління суб'єкта 
господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82396  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Облік і звітність у формуванні ефективного 

інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління 
суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір писвячено систематизації існуючих підходів та накопичених 
знань в галузі формування звітного механізму для цілей 
удосконалення теоретико-методичного забезпечення облікового 
процесу й аналізу особливостей практичного використання звітності 
як підґрунття у розбудові системи управління установ фінансово-
кредитної та бюджетної сфери.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82397  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Світовий досвід розвитку обліку і звітності у 
забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та 
аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та 
бюджетної сфери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колєсніченко А. С. Світовий досвід розвитку обліку і 
звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в 
аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-
кредитної та бюджетної сфери // Причорноморські економічні студії. - 
2017. - Вип. 13. Ч. 2. - С. 195-201. 

 
Анотація   

Твір писвячено аналізу міжнародного досвіду використання теорії, 
методології й організації обліку та формування звітності у вирішенні 
управлінських завдань керівного апарату суб'єкта господарювання, 
незалежно від його форми власності та організаційно-правової 
структури, а також обґрунтуванню значущості й розробці 
методичного підходу до використання світового досвіду побудови 
облікового процесу та складання звітності як інформаційно-
аналітичного забезпечення вибору моделей і методів в аналізі та 
аудиті для прийняття управлінських рішень установами бюджетної і 
фінансово-кредитної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82398  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Складові обліково-аналітичного забезпечення 
діагностики діяльності бізнес-структур при реалізації стратегічних 
компетенцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено розкриттю ролі й особливостей формування та 
втілення стратегічних компетенцій у реальному конкурентному 
середовищі на основі декомпозиції їх складових, дослідженню сутності 
й призначення діагностики діяльності бізнес-структур через  
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застосування обліково-звітних складових, обґрунтуванню 
функціонального призначення діагностичного апарату в процесі 
реалізації стратегічних компетенцій, визначенню місця МСФЗ та 
МСА в системі обліково-аналітичного забезпечення діагностики 
господарювання бізнес-структур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82399  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичний аналіз дефініції "фінансові інвестиції" 
і гармонізація системи обліку та аудиту відповідно до МСФЗ і МСА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено проведенню огляду й аналізу дефініції "фінансова 
інвестиція" як економічної категорії, ідентифікації її окремих 
складових, які потребують виваженого та комплексного підходу для 
удосконалення обліку і аналізу, що дозволить підвищити 
інформативність й достовірність відображення різних фінансових 
інструментів у фінансовій звітності на підґрунті імплементації 
положень МСФЗ та МСА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82400  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваврух Марія Іванівна, Гавалюк Роксоляна Ігорівна  
 
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)  Книга "Нариси з історії української культури: архітектура, 
образотворче мистецтво, музика, театр, кіно"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нариси знайомлять читача із українською архітектурою, живописом, 
скульптурою, малярством, музичною та театральною культурою, а 
також кіномистецтвом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82401  
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Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Нариси з історії філософії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі відтворено тенденції розвитку світової філософської думки від 
найдавніших часів. Особлива увага приділена об'єктивному викладу 
різних філософських вчень, кожне з яких своєрідно наближає до 
пізнання істини, збагачення сенсу життя, мети людського існування, 
обов'язку і відповідальності людини перед різними викликами для 
людства. Наголошується на важливій ролі виховного потенціалу 
історії філософії, оскільки філософські знання збагачують пам'ять 
людини, дають змогу збагнути традиції національної філософської 
думки у світовому контексті, визначити місце культурної спадщини 
свого народу в глобальному вимірі. Для усіх, хто цікавиться 
філософськими проблемами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82402  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Цей казковий світ. Таємниці рідного краю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Різноманітна за змістом і пізнавальна за художнім оформленням 
книжка. Подаються відомості з історії та природи рідного краю, 
зокрема про старовинний Львів і колись повноводу річку Полтву, що 
тепер захована під землю, цікавинки з різних галузей знань, що 
заохочують до самостійного опрацювання енциклопедичної 
інформації і творчості. Виділяється розділ "Земля героїв і змієборців": 
від образу славного й мудрого короля Данила до героїв сучасної війни, 
серед яких і Василь Сліпак - знаменитий оперний співак, що загинув 
за Україну. Книжка знайомить із найкращими зразками українського 
мистецтва, зокрема з дивовижними творами самобутнього художника 
живопису на склі Івана Сколоздри. Для дітей молодшого і середнього 
шкільного віку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82403  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салига Тарас Юрійович, Василишин Ігор Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі зібрано поетичні, публіцистичні і літературознавчі твори 
видатного українського письменника Богдана Кравціва (1904-1975), 
творча дорога якого почалась у Львові і завершилась у Нью-Йорку. 
Книгу умовно можна назвати "Від Львова до Нью-Йорка". Уміщено 
маловідомі поетичні твори зі збірок та твори, що не ввійшли у збірку, 
а також есе, статті, рецензії з галицької періодики 20-30-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82404  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьминчук Наталія Валеріївна, Куценко Тетяна Миколаївна, 
Терованесова Олександра 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 "Теоретико-методичне підґрунтя формування конкурентного 
статусу підприємств машинобудування: ресурсно-діяльнісне 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. 
Теоретико-методичне підґрунтя формування конкурентного статусу 
підприємств машинобудування: ресурсно-діяльнісне забезпечення // 
Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні 
аспекти. - 2018. - С. 172-181. 

 
Анотація   

Обґрунтовано концептуальні засади формування конкурентного 
статусу підприємств машинобудування на положеннях ресурсно-
діяльнісного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82405  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьминчук Наталія Валеріївна, Терованесова Олександра 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 "Формування конкурентного статусу підприємств 
машинобудування на основі ресурсно-діяльнісного підходу: 
концептуальні засади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовано концептуальні засади формування конкурентного 
статусу підприємств машинобудування, що базуються на положеннях 
ресурсно-діяльнісного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82406  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терованесова Олександра 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 "Оцінка складових конкурентного статусу підприємств 
машинобудування на основі ресурсно-діяльнісного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено оцінку складових конкурентного статусу підприємств 
машинобудування за допомогою розрахунку інтегрального показника 
методом таксономічного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82407  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терованесова Олександра 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 "Прогнозування ресурсно-діяльнісного потенціалу 
підприємств машинобудування на основі сценарно-динамічного 
моделювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізована динамічна імітаційна модель, покладена в основу 
формування та розробки регулюючих заходів для підтримки 
належного рівня конкурентного статусу на основі трансформації 
потенціалу в активність та розбалансованості складових реалізації 
ресурсно-діяльнісного потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82408  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терованесова Олександра 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 "Застосування виробничих функцій для оцінки та 
прогнозування ефективності використання ресурсно-діяльнісного 
потенціалу підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті побудовані виробничі функції на панельних даних з різною 
комбінацією факторів формування потенціалу та активності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82409  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьминчук Наталія Валеріївна, Терованесова Олександра 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 "Оцінка рівня та реалізації ресурсно-діяльнісного потенціалу 
підприємств машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано методичний підхід до оцінки використання ресурсно-
діяльнісного потенціалу як критерію досягнення конкурентного 
статусу підприємств машинобудування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82410  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жихор Олена Борисівна, Куценко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Інноваційний розвиток регіону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: 
монографія / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. - К. : УБС НБУ, 2012. - 251 с. 

 
Анотація   

Сформовано теоретико-методичні основи дослідження інноваційного 
розвитку  регіону. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат, 
проаналізовано нормативно-правове підґрунтя формування 
інноваційної моделі розвитку регіону.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82411  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Федченко Вікторія Юріївна, 
Семікіна Олена Євгеніївна, Панько Тамара Василівна, Каленська 
Галина Юріївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб терапії рекурентного депресивного розладу на 
підставі визначених мішеней для психотерапевтичного впливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений спосіб включає використання комплексу когнітивно-
біхевіоральної психотерапії, сімейної та арт-терапії при лікуванні 
рекурентно-депресивного розладу, спрямованого на визначення 
мішені психотерапевтичного впливу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82412  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

221 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Візуальний образ "Гуров" у 
національному ігровому складно-постановочному фільмі "Червоний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1974 рік. Гуров - українець, уродженець Чернігова, офіцер Червоної 
армії, льотчик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82413  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береза Микола Мечиславович  
 
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 "Візуальний образ "Данило 
Червоний" у національному ігровому складно-постановочному фільмі 
"Червоний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1947 рік. Тридцятирічний Данило Червоний опиняється у концтаборі 
ГУЛАГ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82414  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабаліс 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)  "Трудове навчання. Підготовка молодшого обслуговуючого 

персоналу" Підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 8 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82415  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник зображень "COACOR (КОАКОР) pictures of designs and box"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "COACOR (КОАКОР) pictures of designs and box" містить 
різноманітні графічні зображення (в т. ч. чотири зображення виконані 
в кольорі) на підставках під чашки, а також для оформлення 
дизайнерської упаковки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82416  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архірей Олеся Валеріївна (Алеся Карась)  
 
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)  Літературний письмовий твір "Живая Карта цветов чешского бисера 
Preciosa, 2018 год"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Живая Карта цветов чешского бисера Preciosa, 2018 год" 
створений для майстрів, які вишивають картини бісером, і містить 
1398 живих зразків вишивального бісеру № 10.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82417  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудляк Віктор Михайлович (VKDS), Малішевський Олександр 
Віталійович (VKDS), Пархоменко Олексій Олександрович (VKDS), 
Пронякін Юрій Вікторович (VKDS)  

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

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, фотографічний твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт VKDS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник мальовничих путівників та екскурсій по музеях, виставках, 
архітектурних та історичних пам'ятках, цікавих навчальних 
закладах, а також туристичними маршрутами України та Європи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82418  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Ескіз мозаїчної підлоги в каплицю Олександра Невського - 
святого православної церкви"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз мозаїчної підлоги в каплицю Олександра Невського - святого 
православної церкви, виконано графічно, в монохромному чорно-
білому тоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82419  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Програма "Arrangelmages" призначена для візуально рівномірного 
розташування довільного набору зображень довільних розмірів 
всередині прямокутної області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82420  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Думи мої, думи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82421  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Тетяна Миколаївна, Суровцев Ігор 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)  Стаття "Якісний контроль екологічного стану навколишнього 

середовища за допомогою нових інформаційних технологій 
вимірювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Суровцев І. В., Назаренко Т. М. Якісний контроль 

екологічного стану навколишнього середовища за допомогою нових 
інформаційних технологій вимірювання // Материалы XIV 
Международной конференции "Стратегия качества в 
промышленности и образовании". - 2018. - Т. 1. - С. 113-118. 

 
Анотація   

У статті розглядаються принципи цифрової обробки сигналів та 
розроблення інструментальних засобів створення ефективних 
інформаційних технологій високочутливих комп'ютерних систем 
оцінювання екологічного стану об'єтів навколишнього середовища. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82422  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак Михайло 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)  Монографія "Формування системи внутрішнього маркетингу 

підприємств сфери послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сагайдак М. П. Формування системи внутрішнього 

маркетингу підприємств сфери послуг [монографія] / М. П. Сагайдак. - 
К.: Вид-во ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА". - 2015. - 508 с. 
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Анотація   
У монографії розглянуто засади становлення та розвитку теорії 
внутрішнього маркетингу, визначено сутність даного поняття та 
уточнено категорійно-понятійний апарат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82423  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочан Тамара Михайлівна, Сидоренко Вікторія Вікторівна, Швець 
Ярослава Леонідівна, Єрмоленко Андрій Борисович, Іллякова 
Марина Володимирівна, Кравчинська Тетяна Сергіївна, Левченко 
Вікторія Володимирівна, Махновець Юлія Анатоліївна, Ніколенко 
Лідія Тимофіївна, Просіна Ольга Володимирівна, Скрипник Марина 
Іванівна, Фарухшина Марина Шаміліївна  

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

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

твору (творів)  Рукопис твору "Професійний розвиток педагога нової української 
школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник 
спецкурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено проблеми концептуальних засад нової української школи, 
особливості професійної діяльності педагога, питання культури 
управління новою українською школою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82424  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирич Едуард Ілліч  
 
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 "Збірка творів "Малюнки до циклу 
анімаційних фільмів "Як козаки..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці творів представлені виконані в оригінальній авторській 
манері малюнки до циклу анімаційних фільмів "Як козаки...", які 
містять зображення та образи персонажів фільму, атрибутики, фонів, 
сцен з використанням вищевказаних елементів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82425  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Регламент проекту "Київський 
тиждень критики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує основні етапи проведення масового заходу в галузі 
кінематографії - Київського тижня критики, вимоги до фільмів-
учасників, критерії відбору фільмів, порядок організації та 
проведення кінопоказів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82426  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроховски Іван  
 
Повне ім'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 ігрового фільму "Цензорка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм побудований на поєданні документальних подій та реальних 
героїв і художнього осмислення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82427  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примост Валерій Юрійович  
 
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 "Северин Наливайко. Остання битва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоб повернути свої спадкові права, Северин Наливайко, на чолі 
війська з таких самих позбавлених прав сміливців, б'ється проти армії 
Речі Посполитої за свободу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82428  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Сборник семинарских работ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Семінари - це практичні програми, що реалізують вже отримані 
знання на духовному шляху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82429  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 

управління відеоконференціями "Winncom CMS Manager" 
("Програмне забезпечення "Winncom CMS Manager")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для планування, підготовки, організації та 
керування у реальному масштабі часу відео/аудіоконференціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82430  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из двух двуязычных 
утилит пользователя по работе с Универсальным центром обработки 
(УЦО) 9 МСИС 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка програм, інтерфейси яких дозволяють працювати на двох 
мовах. Перша призначена для формування користувачами запитів 
двох типів в УЦО, а друга - для повідомлення користувачів про 
надходження до них з УЦО файлів з результатами виконання їх 
запитів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82431  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный продукт "Универсальный 
центр обработки девяти многоязычных сетевых инструментальных 
систем версии 1.0 (УЦО 9 МСИС 1.0)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для централізованого вирішення через 
Інтернет, по локальній мережі або на окремому комп'ютері задач від 
різних користувачів на зручних для них мовах по оптимізації 
управління дискретними процесами різного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82432  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облегченная версия программного 
продукта "Универсальный центр обработки девяти многоязычных 
сетевых инструментальных систем версии 1.0" (ОВП УЦО 9 МСИС 1.0)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для централізованого безкоштовного 
вирішення у тестовому режимі через Інтернет, по локальній мережі 
або на окремому комп'ютері задач від різних користувачів на зручних 
для них мовах по оптимізації управління дискретними процесами 
різного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82433  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "STRUCTURAL CONTENT OF MANAGER'S 
PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE STRATEGY 
COORDINATES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT: INNOVATIVE 
APPROACH"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Karpenko L. M. STRUCTURAL CONTENT OF 

MANAGER'S PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE STRATEGY 
COORDINATES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT: INNOVATIVE 
APPROACH // Економіка і організація управління. - 2017. - № 3 (27). - 
С. 39-50. 

 
Анотація   

Проведено дослідження компетентнісних засад адміністрування 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства в координатах 
сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82434  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Воронжак Павло 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 "COMPETENCY BASES OF ADMINISTRATION OF 
THE ENTERPRISE INNOVATION AND INVESTMENT 
DEVELOPMENT IN THE COORDINATES OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Karpenko L. M., Voronzhak P. V. COMPETENCY 
BASES OF ADMINISTRATION OF THE ENTERPRISE INNOVATION 
AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE COORDINATES OF 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENТ // Science and society: Collection of 
scientific articles. - 2017. - С. 131-136. 

 
Анотація   

У роботі досліджені компетентнісні засади адміністрування 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства в координатах 
сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82435  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Воронжак Павло Вікторович, Сапрон 
Наталя 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 "FEATURES OF THE ORGANIZATION AND 
ESTABLISHMENT OF THE BUDGETING MANAGEMENT AT THE 
ENTERPRISE IN GLOBALIZATION CHANGES CONDITIONS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Karpenko L. M., Voronzhak P. V., Sapron N. O. 
FEATURES OF THE ORGANIZATION AND ESTABLISHMENT OF 
THE BUDGETING MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN 
GLOBALIZATION CHANGES CONDITIONS // Science and practice: 
innovative approach. - 2017. - С. 110-115. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82436  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Воронжак Павло Вікторович, 
Борщавецька Анастасія Вадимівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "CONCEPTUAL BASES FOR THE DEVELOPMENT 
OF STRATEGIC PLANNING PROGRAMS IN INTERNATIONAL 
BUSINESS: BONUS-COMPENSATION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lidiia Karpenko, Pavlo Voronzhak, Anastasia 
Borschavetskaya. CONCEPTUAL BASES FOR THE DEVELOPMENT 
OF STRATEGIC PLANNING PROGRAMS IN INTERNATIONAL 
BUSINESS: BONUS-COMPENSATION // Problems of the development of 
modern science: theory and practice. - 2018. - C. 21-24.  
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Анотація   
У статті досліджено концептуальні засади розробки програм 
стратегічного планування у міжнародному бізнесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82437  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Воронжак Павло 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 "STATEMENT OF BUDGETING MANAGEMENT AT 
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN COORDINATES OF THE 
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY SYSTEM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Karpenko Lidiia, Voronzhak Pavlo. STATEMENT OF 

BUDGETING MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES IN 
COORDINATES OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY 
SYSTEM // International Relations 2017: Current issues of world economy 
and politics. - 2017. - C. 499-510.  

 
Анотація   

У роботі розглядаються питання бюджетування на промислових 
підприємствах в координатах системи фінансово-економічної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82438  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Воронжак Павло 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 "THE SYSTEM OF ANALYTICAL TOOLS OF 
INTEGRATED MANAGERIAL ANALYSIS FOR THE ACTIVATION 
STRATEGY OF THE ENTERPRISE INNOVATIVE-INVESTMENT 
DEVELOPMENT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Karpenko Lidiia, Voronzhak Pavlo. THE SYSTEM OF 

ANALYTICAL TOOLS OF INTEGRATED MANAGERIAL ANALYSIS 
FOR THE ACTIVATION STRATEGY OF THE ENTERPRISE 
INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT // International 
Relations 2017: Current issues of world economy and politics. - 2017. - C. 
511-526.  
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Анотація   
У роботі розглядаються управлінські інструменти стратегування 
активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства на 
підґрунті функціонально-компетентнісних принципів.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82439  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна, Воронжак Павло 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 "Base Alternatives and the Paradigm of Impact Investing 
Development in the Coordinates of Globalization Changes and Euro 
Integration"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lidiia Karpenko, Pavlo Voronzhak. Base Alternatives 

and the Paradigm of Impact Investing Development in the Coordinates of 
Globalization Changes and Euro Integration // International conference on 
European Integration 2018. - 2018. - C. 659-668. 

 
Анотація   

У роботі здійснено дослідження базових альтернатив і формування 
парадигми розвитку імпакт-інвестування в координатах 
глобалізаційних змін і євроінтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82440  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронжак Павло Вікторович, Карпенко Лідія 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 "КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ 
ПРОГРАМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воронжак П. В., Карпенко Л. М. Концептуальні 
підходи до розробки програм активізації інноваційно-інвестиційного 
розвитку регіону // Сталий розвиток регіонів України : проблеми 
забезпечення та реалізації. - 2018. - С. 16-19. 

 
Анотація   

У роботі наведено систематизацію та обґрунтовано концептуальні 
підходи до розробки програм активізації інноваційно-інвестиційного 
розвитку регіону в координатах фінансово-економічної безпеки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82441  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдуллаєв Алтай Карам огли, Ребар Інесса 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)  Навчально-методичний посібник "Теорія і методика викладання 
вільної боротьби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдуллаєв А. К. Теорія і методика викладання 
вільної боротьби : навчально-методичний посібник / А. К. Абдуллаєв, 
І. В. Ребар. - Вид. 2-е, пероб. - Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. - 
300 с. 

 
Анотація   

Посібник містить розгорнутий аналіз теоретичних аспектів та 
актуальних проблем спортивної боротьби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82442  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
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)  Автореферат "Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є 
нормальними"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена розгляду груп, у яких кожна підгрупа або є 
нормальною, або має черніковський комутант.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82443  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є 
нормальними"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана дисертиційна робота присвячена розгляду груп, у яких кожна 
підгрупа або є нормальною, або має черніковський комутант.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82444  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз методологічних підходів до формування 
людського капіталу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сидорко Н. Л. Аналіз методологічних підходів до 
формування людського капіталу // Інноваційна економіка. - 2012. -    
№ 9 [35]. - С. 185-189. 

 
Анотація   

В статті досліджено виявлення методологічних підходів до сутності 
економічної категорії "людський капітал" та особливостей його 
формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82445  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранцев Андрій Юрійович, Міщерякова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЦДНТА України - облік документів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується для обліку архівних документів та обліку 
фонду користування на документи ЦДНТА України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82446  
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Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобушко Ігор Миколайович, Тютюник Інна Володимирівна, 

Кобушко Яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до оцінки впливу 

тіньового сектора економіки на показники економічного розвитку 
країни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу статистичних показників соціально-економічної 
стабільності країни досліджено взаємозв'язок між індикаторами 
тіньової економіки та ВВП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82447  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобушко Ігор Миколайович, Тютюник Інна Володимирівна, 

Кобушко Яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання релевантності 

попиту на послуги інвестиційного ринку України залежно від 
драйверів тінізації економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено основні фактори впливу на рівень попиту на 
інвестиційному ринку країни, проведено кількісну оцінку ступеня їх 
впливу на обсяг капітальних вкладень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82448  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобушко Ігор Миколайович, Тютюник Інна Володимирівна, 
Кобушко Яна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до побудови моделі оцінки 
ризиків легалізації доходів отриманих злочинним шляхом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено основні фактори впливу на рівень попиту на 
інвестиційному ринку країни, проведено кількісну оцінку ступеня їх 
впливу на обсяг капітальних вкладень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82449  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полениця Петро Володимирович, Дрозденко Олексій Олександрович, 
Марченко Анна Вікторівна, Коплик Ігор Володимирович  

 
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 "Програма оцінки ефективності виконання 
окремого вогневого завдання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функціональним призначенням програми є надання користувачеві 
можливості роботи з даними, необхідними для оцінки ефективності 
виконання окремого вогневого завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82450  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полениця Петро Володимирович, Дрозденко Олексій Олександрович, 
Марченко Анна Вікторівна, Коплик Ігор Володимирович  

 
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 "Програма оптимального для заданих умов 
планування вогню артилерійського дивізіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функціональним призначенням програми є надання користувачеві 
можливості роботи з даними, необхідними для моделі оптимального 
для заданих умов планування вогню артилерійського дивізіону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82451  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полениця Петро Володимирович, Дрозденко Олексій Олександрович, 

Марченко Анна Вікторівна, Коплик Ігор Володимирович  
 
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 "Програма розрахунку витрати боєприпасів і 

кількості залучених до ведення вогню батарей, враховуючи ступінь 
ураження цілі артилерійським дивізіоном"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функціональним призначенням програми є надання користувачеві 
можливості роботи з даними, необхідними для оцінки ефективності 
виконання окремого вогневого завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82452  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Оксана Володимирівна  
 
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 пісень "Музичні цікавинки для малят. Ігрові вправи, танці, 
оркестри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82453  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троїцька Тамара Серафимівна, Троїцька Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма імплементації релігійної етики в сучасну 
університетську науку та освіту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено і розглянуто напрями та форми імплементації 
релігійної етики в університетську науку та освіту, а також напрями 
реалізації людиномірного потенціалу релігійної етики на прикладі 
Північного Приазов'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82454  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Троїцька Тамара Серафимівна, 
Троїцька Олена Михайлівна, Чорна Вікторія 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 "Програма розвитку наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності в МДПУ імені Богдана Хмельницького на 
2018-2021 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними завданнями "Програми розвитку наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності в МДПУ ім. Б. Хмельницького на 
2018-2021 рр." є створення й упровадження інноваційної моделі 
організації науково-дослідної роботи в університеті, що сприятиме 
прискореній модернізації країни й дасть змогу підготувати для цього 
відповідний персонал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82455  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Чорна Вікторія Володимирівна, 
Яковенко 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)  Науковий твір "Інтегрована методика супроводу комунікативної 
взаємодії репрезентантів релігійних культур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено суть методики супроводу комунікативної взаємодії 
репрезентантів релігійних культур як частина вчення про цінності, 
загальні положення для розпізнавання ситуацій комунікативної 
взаємодії між різними релігійними ідентичностями, розпізнавання  
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окремих ситуацій комунікативної взаємодії між представниками 
різних релігійних культур, що встановлюється як "норма", "не-
норма".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82456  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппова Любов Леонідівна, Грушева Алла 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 "Мобільне навчання: за і проти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грушева А. А., Філіппова Л. Л. Мобільне навчання : 
за і проти // Професійна освіта : проблеми і перспективи. - Випуск 8. - 
2015. - С. 100-106. 

 
Анотація   

В статті розглянуто розвиток педагогічної думки щодо перспектив 
мобільного навчання в Україні та за її межами. Розкрито суть поняття 
мобільне навчання та проаналізовано переваги і недоліки цього 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82457  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Марія Федорівна  
 
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 "Поезія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші, українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82458  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 
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)  Інструкція до трансформаційно-психологічної гри з елементами 
енергетичної корекції "Уровни любви"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра "Уровни любви" описана в інструкції, яка подана російською 
мовою. Вона базується на ведичних знаннях та законах взаєморуху 
енергій в грі між чоловіком та жінкою. Гра створена для 
опрацювання парних відносин шляхом діагностики стану взаємин у 
парі та надання конкретних рекомендацій по укріпленню 
взаємовідносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82459  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна, Заворотня Олена 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)  Інструкція до трансформаційно-психологічної гри-тренінгу 
"Василиса Прекрасная"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра-тренінг "Василиса Прекрасная" описана в інструкції, яка подана 
російською мовою. Основою гри-тренінгу є сюжет народної казки 
"Василиса Прекрасная". Базується вона на матеріалах та розробках 
по казкотерапії, а також на юнгіанському аналізі казок. Метою гри-
тренінгу є надання розуміння процесів, які відбуваються в різному 
віці у жінки, а також встановлення її зв'язку з родом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82460  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевська Альона 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 "Захист від підробки документа, викладеного на спеціальному 
нотаріальному бланку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мілевська А. О. Захист від підробки документа, 
викладеного на спеціальному нотаріальному бланку // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2014. - Вип. 8. 
Серія Юриспруденція. - С. 158-161. 

 
Анотація   

В статті досліджується поняття "засобів захисту", визначено 
спеціальні засоби захисту від підробок документів, що викладені на 
спеціальному нотаріальному бланку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82461  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевська Альона 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 "Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування 

кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням 
нотаріальних документів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мілевська А. О. Слідчі ситуації на початковому 

етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з 
підробленням нотаріальних документів // Міжнародний юридичний 
вісник : збірник наукових праць Національного університету 
державної податкової служби України. - 2016. - № 2 (4). - С. 30-38. 

 
Анотація   

В статті розглядаються питання, присвячені слідчим ситуаціям у 
кримінальному провадженні щодо злочинів, пов'язаних з 
підробленням нотаріальних документів на початковому етапі, 
визначені найбільш типові джерела інформації про вчинені або 
підготовлювальні кримінальні правопорушення у сфері нотаріальної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82462  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевська Альона 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 "Момент виникнення правоздатності: проблемні аспекти 
визначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мілевська А. О. Момент виникнення 

правоздатності: проблемні аспекти визначення // Право і суспільство. 
- 2018. - № 3. - С. 93-98. 
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Анотація   
Стаття присвячена дослідженню проблемних аспектів визначення 
моменту виникнення правоздатності. Виокремлено та проаналізовано 
найбільш поширені законодавчі та наукові підходи до встановлення 
моменту виникнення правоздатності за законодавством України та 
зарубіжних країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82463  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевська Альона 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 "Применение временного доступа к вещам и документам при 

расследовании преступлений, связанных с подделкой нотариальных 
документов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Милевская А. Применение временного доступа к 

вещам и документам при расследовании преступлений, связанных с 
подделкой нотариальных документов // Scientific Letters of Academic 
Society of Michal Baludansky. - 2015. - № 4.- С. 76-80. 

 
Анотація   

В статті розглянуто та проаналізовано порядок застосування такої 
міри забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ 
до речей і документів при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82464  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевська Альона 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему "Особливості розслідування кримінальних 
правопорушень, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексне дослідження сучасних проблем досудового провадження 
кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням 
нотаріальних документів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82465  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Форма афіші бренду "KATACULT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бренд "KATACULT" - це нове світло в індустрії продажу квитків на 
Заходи. Ми - провідники у світ якісної музики. Проповідники свободи, 
насолоди, актуальності, причетності, цінності моменту та 
толерантності. Ми хочемо стати Церквою для сучасної, вільної від 
упереджності, молоді, куди б вона приходила молитися на класну 
музику. Тому наша афіша має відповідний вигляд, де 
використовується релігійна символіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82466  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошевська Ірина Олександрівна, Грабовський 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)  Стаття "Фактори забезпечення ефективності комерційної діяльності 
компанії в умовах постіндустріальної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Постіндустріальна економіка диктує специфічні умови для 
комерційної діяльності компаній, пов'язані з необхідністю 
клієнтоорієнтованого підходу, широкого застосування мережевих 
технологій і, зокрема, систем електронної комерції, врахування більш 
жорсткого рівня конкуренції на ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82467  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротяєв Сергій Іванович, Чубіна Тетяна Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Підготовка інженерно-технічних кадрів у технічних 

навчальних закладах Черкаської області у 1954-1991 рр."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню історичних аспектів інженерно-
технічних кадрів у технічних навчальних закладах Черкаської області 
в 1954-1991 рр. У результаті проведених досліджень авторами 
доведено, що перехід до економічних методів господарювання був 
однією з важливих складових успішного розвитку обласного центру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82468  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубіна Тетяна Дмитрівна, Хряпак Сергій Олександрович, Ігревська 

Світлана Андріївна, Лукашенко Леонід Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Українсько-польсько-англійсько-російський 

словник пожежних термінів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник орієнтований на досягнення комунікативно-професійної 
компетентності та буде корисний для співробітників, курсантів та 
студентів інституту спеціальностей "Цивільний захист" і "Пожежна 
безпека", учасників міжнародних проектів. Перевагою даного 
словника є те, що його можна використовувати у багатомовному 
середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82469  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук "Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у 
молодших школярів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі теоретично обґрунтовано та експериментально вивчено 
динаміку розвитку патріотичної рефлексії особистості у молодшому 
шкільному віці, розроблено та впроваджено програму її 
вдосконалення. Запропоновано психологічну модель, досліджено 
детермінанти, виявлено критерії, показники та рівні розвитку 
патріотичної рефлексії учнів 1-4 класів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82470  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Психодіагностика патріотичної рефлексії молодших 
школярів "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Психодіагностика патріотичної 

рефлексії молодших школярів /  Науковий вісник ХДУ. Серія 
"Психологічні науки" : зб. наук. праць ХДУ. - Херсон : ВД 
"Гельветика", 2017. - Вип. 1. - С. 87-92. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення особливостей 
психодіагностичного дослідження патріотичної рефлексії молодшого 
школяра. Розглянуто методи й методики дослідження патріотичної 
рефлексії дітей молодшого шкільного віку. Запропоновані проективні 
методи дослідження, серед них проективна методика незакінчених 
речень та проективна малюнкова методика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82471  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії 
особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Детермінанти розвитку 

патріотичної рефлексії особистості. Науковий вісник ХДУ. Серія 
"Психологічні науки" : зб. наук. праць ХДУ. - Херсон : ВД 
"Гельветика", 2017. - Вип. 6. - С. 54-59. 
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Анотація   
У статті проаналізовано наукові підходи до визначення детермінант 
розвитку патріотичної рефлексії особистості пізньої юності в умовах 
навчально-виховного процесу в університеті. Розглянуті суб'єктивні 
та об'єктивні детермінанти розвитку патріотичної рефлексії 
особистості. Матеріали подані за результатом проведеного 
констатувального експерименту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82472  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
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)  Стаття "Бухгалтерський облік в умовах становлення та розвитку е-
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі діалектичного аналізу еволюції виявлено закономірності 
формування парадигми обліку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82473  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
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 "Міждисциплінарний підхід до організації обліку 
процесу "Постачання" в координатах процесної концепції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі міждисциплінарного підходу представлено імплементацію 
базових положень процесної концепції в організацію обліку, побудову 
облікової системи та інтеграцію її у інформаційну систему 
підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82474  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
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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 "Побудова облікової системи підприємства на основі 
процесного підходу: теорія та практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вектор сучасного етапу еволюційного розвитку бухгалтерського 
обліку ґрунтується на синтезі системного, функціонального та 
процесного підходів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82475  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО)  
 
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 скупись на поцелуи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82476  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО)  
 
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 "Лето"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82477  
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Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО), Сухін Володимир 
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 "Сестренка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82478  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

П'єса-монолог. Для сценічного виступу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82479  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслак Ольга Іванівна, Гришко Наталя Євгеніївна, Воробйова 

Катерина Олександрівна, Глазунова Ольга Олександрівна, Маслак 
Марія 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 "Developing the intra-firm technology transfer system at 

the industrial enterprise based on matrix approach"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Olga Maslak, Natalia Grishko, Kateryna Vorobiova, 

Olga Hlazunova, Maria Maslak.  Developing the intra-firm technology 
transfer system at the industrial enterprise based on matrix approach // 
Problems and Perspectives in Management. - 2017. - Volume 15. - Issue 3. - 
Р. 242-252. 
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Анотація   
Обґрунтовано використання матричного методу для визначення 
загального вектора розвитку системи внутрішньої передачі 
технологій, що надає можливість одночасного врахування 
внутрішнього інноваційного потенціалу та сприятливості 
зовнішнього середовища. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82480  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслак Ольга Іванівна, Гришко Наталя Євгеніївна, Воробйова 

Катерина Олександрівна, Глазунова Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Approaches to the management of the costs of innovation 

activity of mining enterprises: aspects of economic security"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: O. I. Maslak, N. Ye. Grishko, O. O. Hlazunova, K. O. 

Vorobiova. Approaches to the management of the costs of innovation 
activity of mining enterprises: aspects of economic security // Науковий 
вісник Національного гірничого університету. - 2017 - № 5 (161). - С. 
137-145. 

 
Анотація   

Встановлено вплив співідношення витрат та результативності 
інноваційної діяльності на стан економічної безпеки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82481  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслак Ольга Іванівна, Гришко Наталя Євгеніївна, Воробйова 

Катерина Олександрівна, Глазунова Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "The optimization of the management mechanism of the 

intellectual capital of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оlga Maslak, Natalya Grishko, Kateryna Vorobiova, 

Olha Hlazunova. The optimization of the management mechanism of the 
intellectual capital of Ukraine // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 
2018. - № 1. - С. 169-183. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню основних тенденцій розвитку 
людського, структурного та ринкового капіталів України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82482  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Грішний рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82483  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчінікова Олеся (Olesia Ka)  
 
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 "Палочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня описує молодого чоловіка, який піддається одномоментним 
поривам та бажанням, керується егоїзмом, легковажним ставленням 
до життя й не задумується про своє майбутнє і про той біль, що він 
завдає іншим людям. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82484  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацька Аліна Борисівна (Аліна Долина)  
 
Повне ім'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 "Та, що танцює під дощем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

251 

Анотація   
Той, хто не був на дні, той не підніметься на вершину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82485  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Еволюція розвитку жіночого руху за політичні 
права в США (кінець XVIII ст. - 1920)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабак О. І. Еволюція розвитку жіночого руху за 
політичні права в США (кінець XVIII ст. - 1920) // Наукові записки. - 
2012. - № 17. - С. 125-129. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82486  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
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 пародійного кіносеріалу (телесеріалу) 
"Кінопародії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це серіал кінопародій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82487  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарна заявка кіносеріалу (телесеріалу) "Дитячі пригоди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про життя і пригоди групи дітей (від 7 до 13 років), які живуть 
в одному дворі багатоповерхового будинку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82488  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
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 "Криміналісти-консультанти з продажу косметики-10-
11: мислити як злочинець. Справи хуліганів та мертвого бабака" 
("Криміналісти-консультанти: Справи хуліганів та мертвого бабака")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це продовження пародійної Історії про оперативний секретний 
спецзагін поліції, який розслідує кримінальні справи, пов'язані з 
вивченням поведінки злочинців, агентів з продажу косметики та ряду 
інших осіб з потенційним тяжінням до вчинення кривавих злочинів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82489  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
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 детективного кіносеріалу (телесеріалу) "Нове 
поліцейське управління (Закон і порядок)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про групу Слідчих-криміналістів Поліцейського відділку, які 
ведуть кримінальні розслідування в часи існування незалежної 
України в 1918-20 роках. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82490  
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Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік)  
 
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 "Дуже пропагандивне кіно-2. Ісконний падьєзд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це кінопародія. Це продовження сценарію "Дуже пропагандивне кіно". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82491  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкарупа Ганна Миколаївна  
 
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 повнометражного хронікально-документального фільму 

"Більше ніж іншим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герої цього фільму - наші сучасники і співвітчизники. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82492  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Історична повість "Золоті перетини долі. На крилах любові". Книга 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історична повість "Золоті перетини долі. На крилах любові" книга 3 
висвітлює драматичні події, що сталися з українкою Настею 
Лісовською, яка через татарський полон опинилась у султанському 
гаремі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82493  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Необхідність розвитку та вдосконалення державного 
фінансового аудиту в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябчук О. Г. Необхідність розвитку та 
вдосконалення державного фінансового аудиту в Україні // 
Економіко-правовий науково-практичний журнал "Малий і середній 
бізнес". - 2016. - № 3-4 (66-67). - С. 94-99. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність розвитку державного фінансового 
аудиту в Україні та надано рекомендації щодо його вдосконалення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82494  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
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 "Вплив податкових інструментів на рівень доходів 
населення та напрями їх використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябчук О. Г. Вплив податкових інструментів на 
рівень доходів населення та напрями їх використання // Науково-
практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". - 2012. - № 8. - 
С. 47-50. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано модель механізму державного реагування 
оподаткування доходів населення, визначено основні підходи до 
застосування податку на доходи фізичних осіб в економічній та 
соціальній політиці держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82495  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проблеми податкового аудиту податку на доходи 

фізичних осіб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябчук О. Г. Проблеми податкового аудиту податку 
на доходи фізичних осіб // Економіко-правовий науково-практичний 
журнал "Малий і середній бізнес". - 2014. - № 3-4 (58-59). - С. 156-163. 

 
Анотація   

У статті визначено роль податкового аудиту у фіскальній 
ефективності оподаткування, обґрунтовано економічне та соціальне 
значення податку на доходи фізичних осіб та проаналізовано його 
роль у формуванні доходів бюджету. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82496  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сіора Андрій Сергійович, Сіора Віра 
Валеріївна  

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

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

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

Програма призначена для програмного моделювання контролера 
пуску бойлера, розроблена на графічній мові програмування за 
допомогою середовища NI LabVIEW та працює в ОС Windows 10/8.1/7 
SP1, Windows Server 2012 R2 зі встановленим LabVIEW Run-Time 
Engine на ПК стандартної конфігурації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82497  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Димов Володимир Степанович, 
Комісаров Олександр 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 "Комп'ютерна програма для розв'язку 
нелінійних рівнянь HALF DIVISION METHOD" ("HALF DIVISION 
METHOD")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82498  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Димов Володимир Степанович, 
Комісаров Олександр 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 "Комп'ютерна програма для розв'язку 
нелінійних рівнянь NEWTON'S METHOD" ("NEWTON'S METHOD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82499  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Димов Володимир Степанович, 
Комісаров Олександр 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 "Комп'ютерна програма для розв'язку систем 
лінійних рівнянь методом головних елементів MAIN ELEMENTS" 
("MAIN ELEMENTS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82500  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Димов Володимир Степанович, 
Комісаров Олександр Сергійович  

 
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 "Комп'ютерна програма для розв'язку систем 

лінійних рівнянь методом Зейделя с заданою точністю SEIDEL'S 
METHOD" ("SEIDEL'S METHOD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82501  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Димов Володимир Степанович, 
Комісаров Олександр 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 "Комп'ютерна програма для розв'язку 
нелінійних рівнянь METHOD OF CHORDS" ("METHOD OF 
CHORDS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82502  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищепа Алла Миколаївна, Клименко Олександр Миколайович, 
Клименко Людмила 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 "Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за 

показниками сталого розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прищепа А. М., Клименко О. М., Клименко Л. В. 

Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками 
сталого розвитку. Монографія. - Рівне : НУВГП, 2016. - 209 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена оцінюванню агросфери сільських населених 
пунктів за показниками сталого розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82503  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Лико Дарія Василівна, Прищепа 
Алла Миколаївна, Каськів Мар'яна 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)  Монографія "Оцінювання стану м. Рівне за показниками 
цитогенетичного моніторингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М. О., Лико Д. В., Прищепа А. М., Каськів 
М. В. Оцінювання стану міста Рівне за показниками цитогенетичного 
моніторингу. Монографія. - Рівне : НУВГП, 2018. - 187 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена оцінюванню міста Рівне за показниками 
цитогенетичного моніторингу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82504  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сіора Андрій Сергійович, Сіора Віра 
Валеріївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Automatic Teller Machine" ("ATM")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для програмного моделювання контролера 
банкомата, розроблена на графічній мові програмування за 
допомогою середовища NI LabVIEW та працює в OC Windows 10/8.1/7 
SP1, Windows Server 2012 R2 зі встановленим LabVIEW Run-Time 
Engine на ПК стандартної конфігурації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82505  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сіора Андрій Сергійович, Сіора Віра 
Валеріївна  

 
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 № 51, 2018 
 

259 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Програма призначена для програмного моделювання контролера, що 
керує системою поливу газону, розроблена на графічній мові 
програмування за допомогою середовища NI LabVIEW та працює в 
OC Windows 10/8.1/7 SP1, Windows Server 2012 R2 зі встановленим 
LabVIEW Run-Time Engine на ПК стандартної конфігурації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82506  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Сіора Андрій Сергійович, Сіора Віра 
Валеріївна  

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

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

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

Програма призначена для програмного моделювання контролера 
управління автоматичною мийкою автомобілів, розроблена на 
графічній мові програмування за допомогою середовища NI LabVIEW 
та працює в OC Windows 10/8.1/7 SP1 Windows Server 2012 R2 зі 
встановленим LabVIEW Run - Time Engine на ПК стандартної 
конфігурації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82507  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга-дослідження "Реєстр Війська Запорозького 1756 року"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Реєстр Війська Запорозького 1756 року"... Кожен його рядок немов 
машина Часу переносить у далекі часи історії, що палахкотіли 
багатовіковим жаром нескоримої Віри народа у предковічне право на 
Волю і Незалежність. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82508  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокуров Дмитро Вікторович, Севідов Сергій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник текстів пісень "Начало нового хода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник текстів містить тексти пісень "Начало нового хода", "Родня" 
та "Донецкая визитка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82509  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
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 "Підвішена кава"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коротка історія про те, як один добрий вчинок може створити 
великий резонанс добра у місті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82510  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Нет у меня не преданных друзей..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82511  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задумов Ілля Дмитрович, Большаков Андрій Олександрович, Клочко 
Тетяна Реджинальдівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Автоматизована система фотодинамічної терапії 
новоутворень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82512  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор 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 "Моделювання динамічної поведінки математичного 
маятника з рухомою точкою підвісу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82513  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор 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 "Узагальнення методу Ньютона-Рафсона на випадок 
систем двох нелінійних рівнянь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82514  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор 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 "Числовий аналіз однієї нової варіаційної задачі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82515  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Я від тебе фанатію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія дівчини, котра, закінчивши інститут, приїжджає до свого 
музичного кумира, щоб вийти за нього заміж. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82516  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митко Микола Васильович, Савін Юрій Хомич  
 
Повне ім'я або повне 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 доцільності створення 
виробничих підрозділів з ТО і ремонту автомобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для оцінки доцільності створення виробничих 
підрозділів з технічного обслуговування і ремонту транспортних 
засобів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82517  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій 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 "I-d диаграмма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "I-d диаграмма" дозволяє виконувати 
розрахунки процесів обробки вологого повітря і побудувати їх на I-d 
діаграмі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82518  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпов Іван Костянтинович, Шаров Сергій 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 "Мобільний додаток торгівельного 
представника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток призначений для торгівельного представника, 
дозволяє вносити та зберігати інформацію про торгівельні точки, 
рекламні заходи, продукцію, професійну діяльність торгівельного 
представника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82519  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховій Лідія Анатоліївна, Шаров Сергій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка оповідань "Закони Любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка оповідань "Закони Любові" містить три оповідання "Довге 
повернення", "Зимовий нарис", "Повітря лісу", які пов'язані між 
собою думками та спогадами про прекрасне почуття любові. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82520  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловій Олексій Іванович, Шаров Сергій 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 "Навчальний програмний комплекс для 
вивчення інформатики учнями 9 класу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний програмний комплекс призначений для самостійного 
вивчення шкільного курсу інформатики учнями 9 класу 
загальноосвітньої школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82521  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховій Лідія Анатоліївна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
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)  Літературний твір "Епістолярій "Тобі, єдиному або непрочитані 
листи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Епістолярій, укладений в збірку під назвою "Тобі, єдиному або 
непрочитані листи", містить листування Суховій Л. А. та Шарової Т. М. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82522  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховій Лідія Анатоліївна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
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 поетичних творів "Танго Любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка поетичних творів "Танго Любові" містить білі вірші, які 
спонукають читачів до роздумів над сенсом життя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82523  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховій Лідія Анатоліївна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
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 поетичних творів "Політ душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка поетичних творів "Політ душі" містить твори українською та 
російською мовами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82524  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович, 
Солоненко Анатолій Миколайович  

 
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)  Навчальне видання у схемах "Видатні особистості української 
словесності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному виданні у схемах "Видатні особистості української 
словесності" подано життєтворчий літопис українських письменників 
40-60-х рр. XIX ст. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82525  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенчук Юрій Дмитрович (Йогі Іша)  
 
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 "Нагуаль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Нагуаль" входить до програми "Музика по той бік 
вулиці" музичного проекту "Шакті Оркестра".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82526  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лояк Лілія Миколаївна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Інноваційні ресторанні технології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лояк Л. М. Інноваційні ресторанні технології : 
навчально-методичний посібник / Укладач : Л. М. Лояк. - Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2017. - 192 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розкрито сутність інноваційних 
технологій виробництва сучасної ресторанної продукції та 
інноваційних форм надання послуг у ресторанному господарстві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82527  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронов Микола Ігоревич  
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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 "Блок запобіжників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82528  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиленко Тетяна Іванівна, Кудрявцев Антон Михайлович, 

Захаркевич Оксана 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 "Calculate the Parameters of Clothing Basic 

Blocks"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розраховує усі складові побудови базисної сітки одягу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82529  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордон Олександр Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна спілка письменників України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій літературно-мистецького проекту "Фестиваль 

урбаністичної поезії "На київських пагорбах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено столиці нашої України, яка має стати форпостом на 
шляху до відродження найкращих традицій українського народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82530  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданик Євген Олександрович, Дерун Григорій Григорович, Дерун 
Олександр 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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Положення 
про конкурс "Міс Вінниця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Положення визначає основні цілі, порядок та умови проведення 
міського конкурсу "Міс Вінниця".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82531  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закар'ян Лариса Львівна  
 
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 "Добрые бабушкины 
рассказики для детей и не только"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір знайомить дітей різного віку з цифрами та буквами через наукові 
розповіді, цікаві вірші та малюнки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82532  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лояк Лілія 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 "Організація ресторанного 

господарства: організаційно-технологічні основи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лояк Л. М. Організація ресторанного господарства : 

організаційно-технологічні основи : Частина І. Навчально-методичний 
посібник / Л. М. Лояк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. - 249 с., табл. : 25. 
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Анотація   
У навчально-методичному посібнику викладено лекційний матеріал, 
тестові й індивідуальні завдання, питання для самостійної підготовки 
студентів, список реомендованої літератури з дисципліни 
"Організація ресторанного господарства". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82533  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канцур Інна 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 "Бюджетна політика як інструмент соціально-
економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Канцур І. Г. Бюджетна політика як інструмент 
соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції // 
Ефективна економіка. - 2017. - № 10.  

 
Анотація   

У статті досліджено сутність бюджетної політики та її значення в 
соціально-економічному розвитку країни в умовах євроінтеграції. 
Визначено, що бюджетна політика є одним із ефективних інструментів 
впливу держави на соціально-економічні процеси, що в ній 
відбуваються. Встановлено, що реалізація бюджетної політики 
здійснюється за допомогою бюджетного механізму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82534  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канцур Інна 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 "Бюджетна стратегія як елемент управління 
економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Канцур І. Г. Бюджетна стратегія як елемент 

управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного 
курсу // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної 
служби України. - 2017. - № 2. - С. 180-192. 

 
Анотація   

У статті досліджено сутність та значення бюджетної стратегії як 
фактора забезпечення економічного зростання України в умовах 
євроінтеграції. Визначено необхідність пошуку нових підходів до  
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реалізації бюджетної політики та виявлення напрямів удосконалення 
бюджетної стратегії як елемента управління соціально-економічним 
розвитком країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82535  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Visual Processing Software" ("VPS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Visual Processing Software" - програмне забезпечення (ПЗ), що 
виконує обробку відеозображення, яке надходить до комп'ютера через 
цифровий відеовихід. ПЗ здійснює цифрову стабілізацію рухомого 
зображення, відслідковування переміщення фрагмента забраження 
(об'єкта) на зображенні, маркування об'єкта, що відслідковується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82536  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт "Організація ресторанного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загнибіда Р. П. Організація ресторанного 
господарства : Методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт для підготовки студентів спеціальності 242 "Туризм" освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Р. П. Загнибіда. - Івано-Франківськ: 
Видавець Кушнір Г.М., 2017. - 136 с. 

 
Анотація   

Зміни економічного розвитку у країні вимагають застосування нових 
підходів до управління та організації діяльності закладів ресторанного 
господарства у сучасних умовах господарювання, які повинні бути 
орієнтовані на стан та якість обслуговування населення і 
забезпечення високого рівня ефективності їх виробничо-економічної 
діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82537  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Професійне 
самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загнибіда Р. П. Професійне самовдосконалення 

майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності : 
методичні рекомендації - Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 2013 - 106 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичні матеріали присвячено проблемі професійного 
самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній 
діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82538  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лояк Лілія Миколаївна  
 
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)  Навчальний посібник "Організація ресторанного господарства. 

Лабораторний практикум (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміни економічного розвитку у країні вимагають застосування нових 
підходів до управління та організації діяльності закладів ресторанного 
господарства у сучасних умовах господарювання, які повинні бути 
орієнтовані на стан та якість обслуговування населення і 
забезпечення високого рівня ефективності їх виробничо-економічної 
діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82539  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація ресторанного господарства. 
Лабораторний практикум (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміни економічного розвитку у країні вимагають застосування нових 
підходів до управління та організації діяльності закладів ресторанного 
господарства у сучасних умовах господарювання, які повинні бути 
орієнтовані на стан та якість обслуговування населення і 
забезпечення високого рівня ефективності їх виробничо-економічної 
діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82540  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнибіда Раїса Павлівна  
 
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 ресторанного 
господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загнибіда Р. П. Організація ресторанного 
господарства : Навчально-методичний посібник / Р. П. Загнибіда. - 
Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2017. - 200 с. 

 
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику викладено лекційний матеріал з 
курсу "Організація ресторанного господарства", тестові й 
індивідуальні завдання, завдання для самостійної підготовки 
студентів, словник термінів, список рекомендованої літератури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82541  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуков Владислав Валерійович  
 
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 "Сценарий телевизионного проекта талант шоу 
"Ты - артист!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Талант-шоу акторської майстерності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82542  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Прості присудки як формально-граматичні 
компоненти предикативності у поезіях Ліни Костенко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Огарєнко Т. А. Прості присудки як формально-
граматичні компоненти предикативності у поезіях Ліни Костенко // 
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. - 2016. - випуск 41. - С. 142-147. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82543  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кричун Людмила Петрівна, Огарєнко Тетяна 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)  Навчальне видання "Словотвір. Морфеміка. Робочий зошит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82544  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи "Сучасна 
українська літературна мова. Синтаксис"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82545  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огарєнко Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник "Історія науки і техніки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82546  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огарєнко Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська літературна 
мова. Синтаксис"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82547  
 
Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огарєнко Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

275 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська літературна 

мова. Синтаксис. Просте ускладнене речення. Складне речення. 
Короткий курс лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82548  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камарчук Людмила Вікторівна, Коренєв Микола Михайлович, 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова праця "Метод неінвазивної експрес-діагностики рефлюкс-

езофагіту у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод неінвазивної експрес-діагностики рефлюкс-езофагіту у дітей із 
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою шляхом проведення 
неінвазивного об'єктивного дослідження, який відрізняється тим, що 
у хворої дитини при обстеженні вимірюють масу тіла та зріст, 
визначають анамнестичні діагностичні інформативні ознаки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82549  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митяй 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)  Науковий твір "Аналіз сучасних підходів до оцінки нерухомості в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Митяй С. А. Аналіз сучасних підходів до оцінки 

нерухомості в Україні // Інноваційна економіка. - 2012. - № 36. - С. 47-53. 
 
Анотація   

В статті проаналізовано існуючі підходи до оцінки нерухомості в 
Україні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82550  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митяй 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)  Науковий твір "Класифікація об'єктів нерухомості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Митяй С. А. Класифікація об'єктів нерухомості // 
Економіка ринкових відносин. - 2013. - № 11. - С. 143-148. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано існуючі підходи до класифікації житлової 
нерухомості в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82551  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушева Алла 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 "Формування управлінської компетентності 
майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: теорія і 
практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкриті теоретичні засади формування управлінської 
компетентності майбутніх економістів, проаналізовано стан наукової 
розробленості даної проблеми, обґрунтовано зміст і морфологію 
досліджуваної компетентності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82552  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичук Руслан Борисович  
 
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 "ЕК-1.0 Електронний комплекс. Oscilograf" 

("Oscilograf")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "ЕК - 1.0 Електронний комплекс. Oscilograf" - 
емулятор осцилограф, що працює на основі звукової карти ПК. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82553  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк Оксана Володимирівна (Ксенія Заставська)  
 
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 белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Операція "Frantic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82554  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевко Олена Олександрівна, Щербаков Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок режимів роботи низьковольтних 

розподільних електричних мереж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комп'ютерну модель низьковольтної 
розподільної електромережі та призначена для оцінки її параметрів у 
різних режимах роботи, у тому числі при несанкціонованому відборі 
електроенергії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82555  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривень Богдан 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)  Літературний письмовий твір "Сценарій короткометражного 
ігрового фільму "SALT" ("СІЛЬ")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір являє собою сценарій фільму під робочою назвою фільму 
"Salt" ("Сіль") 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82556  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Олена Павлівна, Бондарчук Яна Володимирівна, Гембарук Алла 
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 "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Мова і література (англійська))" першого рівня вищої освіти 
(бакалавр) (для іноземних громадян)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 04 02, Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) першого рівня вищої освіти (бакалавр) (для іноземних 
громадян), мета та характеристика освітньої програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82557  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

авторського права на твір  82558  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
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 "До питання реформування системи пільгового 
оподаткування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Таращенко В. А. До питання реформування системи 
пільгового оподаткування в Україні // Економіка: проблеми теорії та 
практики. - 2010. - Випуск 263. - С. 642-649. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано систему пільгового оподаткування в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82559  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спектральне зображення для узагальнених 
операторнозначних ядер Тепліца"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернобай О. Б. Спектральне зображення для 
узагальнених операторнозначних ядер Тепліца // Український 
математичний журнал. - 2005. - № 57. - С. 1698-1711. 

 
Анотація   

Наводиться доведення інтегрального зображення  операторнозначних 
ядер Тепліца. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82560  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скасків Лілія Василівна (Йоник Л. В.)  
 
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 "Групи з умовою мінімальності для підгруп, які не є 

розширеннями скінченних груп за допомогою нільпотентних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Йоник Л. В. Групи з умовою мінімальності для 
підгруп, які не є розширеннями скінченних груп за допомогою 
нільпотентних // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 
2006. - № 2 (49). - С. 12-16. 

 
Анотація   

В статті охарактеризовано групи без неодиничних досконалих секцій, 
які задовольняють умову мінімальності для підгруп, що не є 
розширеннями скінченних груп за допомогою нільпотентних груп. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82561  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
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 "Контроль використання податкових пільг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Таращенко В. А. Контроль використання 
податкових пільг // Науковий вісник Національного університету 
державної податкової служби України (економіка, право). - 2010. - № 3 
(50). - С. 83-90. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано вплив організаційно-управлінського аспекту 
оподаткування на пільговий механізм оподаткування в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82562  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Богдан Романович (Богдан Анжиєвський)  
 
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 "Мгновения Вечности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Мгновения Вечности" змусить відчути переживання, страх, радість 
та кохання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82563  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолова Маріанна 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 "Рідна земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82564  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолова Маріанна 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 "Щасливі ми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82565  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капелюшна Тетяна Вікторівна, Безлюдний Олександр Іванович, 

Прокоф'єв Геннадій 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 

(Мова і література (англійська)). Іспанська мова" другого рівня вищої 
освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література 
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(ангійська)) для підготовки магістрів, мета та характеристика 
освітньої програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82566  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлюдний Олександр Іванович, Білецька Ірина Олександрівна, 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-наукова програма "Середня освіта (Мова і 

література (англійська)" другого рівня вищої освіти (магістр)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-науковій програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) для підготовки магістрів, мета та характеристика 
освітньої програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82567  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова 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 "Навчально-методичний комплекс 

курсу "Кримінальне право України. Особлива частина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82568  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник "Навчально-методичний комплекс 
"Конституційне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82569  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіпніс Леонід Абрамович, Махомета Тетяна Миколаївна, Медведєва 
Марія Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА. Середня 
освіта (Математика). Інформатика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти має обсяг 
90 предметів. Мова викладання українська. Мета програми - 
формування предметних компетентностей, необхідних для набуття 
академічної та професійної кваліфікації та викладання математики, 
інформатики у профільній школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82570  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махомета Тетяна Миколаївна, Поліщук Тетяна Вікторівна, Жмуд 
Оксана 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 "ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого 
рівня вищої освіти. Середня освіта (Математика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти має обсяг 
240 предметів ЄКТС. Мова викладання - українська. Мета програми: 
формування компетентностей, нобхідних для набуття академічної і 
професійної кваліфікації та викладання математики та інформатики 
у базовій загальноосвітній школі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82571  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишевський 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 "Освітня програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
(КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ) освітній ступінь: бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 015 Професійна освіта (Комп'ютерні 
технології) для підготовки бакалаврів, мета та храктеристика 
освітньої програми. Визначено придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82572  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Анатолій Миколайович, Гервас Ольга Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітня програма ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
(ДИЗАЙН) освітній ступінь: бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) для 
підготовки бакалаврів, мета та характеристика освітньої програми. 
Визначено придатність випускників до працевлаштування та 
подальшого навчання. Висвітлено програмні компетентності, 
програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації 
програми, академічна мобільність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82573  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кресан Максим Миколайович  
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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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Способ изготовления металлических основ для пилочек со 
сменными абразивными файлами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82574  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович  
 
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 "Дорога додому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чоловік вирушає до своєї мами, що живе у зоні проведення АТО на 
Сході України. Він забирає її до себе додому, адже вважає, що там їй 
буде краще.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82575  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович  
 
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 "Хто створив #ЗмієвіВали?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Змієві вали - цікава та загадкова пам'ятка. Визначення її походження 
може докорінно змінити погляди на історію Києва, Русі, України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82576  
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Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Дмитро 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 "Thermal Energy Market"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82577  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксель Джеймс (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 "День святого Себастьяна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джеймс А. День святого Себастьяна : Роман. - Х.: 

Мачулин - 2015. - 506 с. 
 
Анотація   

Уілл Картер на порозі тридцятиріччя вирішив розібратися, чого 
насправді прагне його серце, та, можливо, змінити усе у своєму житті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82578  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксель Джеймс (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 "Плюшевый медведь с голубыми глазами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джеймс А. Плюшевый медведь с голубыми глазами : 

Роман. - Х.: Мачулин, 2017. - 324 с. 
 
Анотація   

Макс з дитинства зрозумів, що за себе потрібно боротися, іноді навіть 
із зброєю в руках.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82579  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
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 "Прикладне програмне забезпечення 

"Автоматизована система оповіщення "Набат-ВО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82580  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович, Іванова Майя 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)  Навчальне видання "Сімейне право України. Посібник для 

підготовки до іспитів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванов Ю. Ф., Іванова М. В. Сімейне право України : 

посіб. для підготов. до іспитів - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2013. - 240 с. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82581  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович, Іванова Майя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Трудове право України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванов Ю. Ф. Трудове право України [Текст] : навч. 

посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - К.: Алерта, 2016. - 224 с. 
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82582  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович  
 
Повне ім'я або 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 "Судова влада та правоохоронні органи 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванов Ю. Ф. Судова влада та правоохоронні органи 
України. Навчальний посібник / Під заг. ред. професора О. П. 
Литвина - К. : АМУ ВПЦ, 2010. - 172 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82583  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Гендерна психологія". Частина І. Вступ до 
гендерної психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник створено для підготовки спеціалістів з гендерних досліджень 
(освітня програма "Політологія. Гендерні студії").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82584  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Інвестиційні ресурси аграрного сектору економіки 
України: наукові основи, стан, перспективи"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

289 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михайлов А. М. Інвестиційні ресурси аграрного 
сектору економіки України: наукові основи, стан, перспективи. 
Монографія. - Суми: ФОП Литовченко Є. Б., 2017. - 300 с. 

 
Анотація   

Досліджується теоретична сутність інвестиційних ресурсів як 
економічної категорії, викладена характеристика їх видів та подана 
класифікація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82585  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Юлія Вікторівна, Чмут Анна 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)  Складений твір "Словник основних термінів і понять з 
мікроекономіки для студентів спеціальностей: 051 Економіка, 073 
Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 
Фінанси, банківська справа та страхування ступеня вищої освіти 
"бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У словнику представлено у систематизованому вигляді базова 
термінологія з дисципліни "Мікроекономіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82586  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкаренко Юлія Вікторівна, Чмут Анна 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)  Складений твір "Словник основних термінів і понять з дисципліни 
"Вступ до спеціальності "Міжнародні економічні відносини" для 
студентів спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини ступеня 
вищої освіти "бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У словнику представлена у систематизованому вигляді базова 
термінологія з дисципліни "Вступ до спеціальності "Міжнародні 
економічні відносини".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82587  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік 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)  Науковий твір "Мультидисциплінарний підхід до обстеження дівчат-
підлітків, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройного 
конфлікту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено алгоритм обстеження дівчат-підлітків для розробки 
ефективних реабілітаційних методів з урахуванням високих 
показників коморбідності, орієнтованих на відновлення як 
соматичного, психічного, ендокринного, так і гінекологічного статусу 
даних пацієнток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82588  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Ірина Адольфівна, Гаврилова Валерія 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 EUROPEAN EXPERIENCE OF TAX 
STIMULATION OF FOREIGN INVESTMENT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iryna Prokopenko, Valeriia Havrylova. THE 
EUROPEAN EXPERIENCE OF TAX STIMULATION OF FOREIGN 
INVESTMENT // ACTA STING. - 2016. - № 2. - Р. 40-50. 

 
Анотація   

Розглянуто ключові механізми податкового стимулювання іноземних 
інвестицій в країнах ЄС та Україні. Визначено напрями створення 
сприятливого, інвестиційного середовища в Україні на основі 
вивчення європейського досвіду податкового стимулювання 
іноземних інвестицій.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82589  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаров Микола Ігорович  
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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 "Сучасний стан залучення прямих іноземних 
інвестицій до України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назаров М. І. Сучасний стан залучення прямих 
іноземних інвестицій до України // Державна фінансова політика 
України в умовах євроінтеграції : погляди науковців та практиків. - 
2017. - С. 89-91. 

 
Анотація   

В тезі розкрито сучасний стан інвестицій в Україні. Розглянуто шляхи 
підвищення інвестиційної привабливості України та визначено 
напрями розвитку інвестицій та джерел їх фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82590  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаров Микола 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)  Науковий твір "THEORETICAL PRINCIPLES AND TOOLS OF 
STATE REGULATION OF THE INTERNATIONAL 
COMPETITIVENESS OF THE REGIONS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Nazarov Mykola. THEORETICAL PRINCIPLES AND 
TOOLS OF STATE REGULATION OF THE INTERNATIONAL 
COMPETITIVENESS OF THE REGIONS // Transformation of 
international economic relations : modern challenges, risks, opportunities 
and prospects. - 2017. - Р. 121-129. 

 
Анотація   

У статті представлені результати дослідження поглядів науковців та 
узагальнено теоретичні засади та інструменти державного 
регулювання міжнародної конкурентоспроможності регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82591  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Захист доказів на  стадії досудового розслідування 

злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. М. Лисеюк. Захист доказів на  стадії досудового 

розслідування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів 
// Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності 
(теорія та практика). - 2018. - Вип. 1-2 (10-11). - С. 307-312. 

 
Анотація   

Статтю присвячено захисту доказів у кримінальному процесуальному 
доказуванні щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних 
товарів. Звертається увага на проблемні питання забезпечення 
дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, 
передбачених статтею 204 кримінального кодексу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82592  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Трансфертне ціноутворення: податковий аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прокопенко І. А., Палійчук Т. В. Трансфертне 

ціноутворення: податковий аспект // Малий та середній бізнес (право, 
держава, економіка). - 2014. - № 1-2 (56-57). - С. 157-161. 

 
Анотація   

У статті визначено поняття "трансфертної ціни" з огляду на 
використання у схемах податкової оптимізації. Доведено необхідність 
податкового ругулювання трансферного ціноутворення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82593  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Володимир Леонідович, Тучак Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Податкова держава"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на прикладі держав Заходу розкрито поняття, інститути 
та явища податкової держави. Концепція та функціонування такої  
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держави мало висвітлені у вітчизняній фінансовій літературі. 
Розглянуто передісторію і форми податкової держави, її дійових осіб, 
суперечності перерозподільних процесів, питання фіскального 
федералізму та децентралізації, конкурентно-ризикові й кризові 
явища, властиві податковій державі. З фіскальної точки зору дано 
критичну оцінку соціально-гуманітарним ініціативам останнього часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82594  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Володимир Леонідович, Тучак Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Морально-етичні імперативи податків та 
оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито поняття та інститути оподаткування 
морально-етичного характеру, корені яких у державах Заходу сягають 
щонайменше двотисячолітньої давності, походять з духовних надр 
іудейсько-християнської цивілізації. Автори розкривають 
виникнення й сутність традиційних західних уявлень про 
оподаткування, особливо тих із них, які мало висвітлені у вітчизняній 
фінансовій літературі, зокрема: справедливість в оподаткуванні, 
моральні аспекти ветхозавітного і новозавітного періодів історії 
податків, фіскальна соціологія, податкова держава, фіскальний 
федералізм.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82595  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович, Лисеюк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Процесуальний контроль як основа доказової 
діяльності під час досудового розслідування кримінальних 
проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних 
товарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мулявка Д. Г., Лисек А. М. Процесуальний контроль 

як основа доказової діяльності під час досудового розслідування 
кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу  
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підакцизних товарів // Науковий вісник публічного та приватного 
права. - 2018. - Вип. 2. - С. 295-300. 

 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню рівнів на яких здійснюється 
процесуальний контроль на досудовому етапі кримінальних 
проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних 
товарів, крім того, розкривається його зміст та характерні 
особливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82596  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до формування людського 
капіталу України в сучасних умовах: моделювання загроз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сидорко Н. Л. Методичні підходи до формування 
людського капіталу України в сучасних умовах : моделювання загроз 
// Бізнес інформ. - 2014. - № 12. - С. 200-205. 

 
Анотація   

У статті визначено, що людський капітал є основою забезпечення 
економічного зростання країни та вектором її розвитку, а наявність 
несприятливих умов щодо його формування може суттєво вплинути 
на погіршення його якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82597  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одинченко Лариса Костянтинівна, Скиба Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Географія" підручник для 7 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 7 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82598  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилевич Олег Олегович  
 
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 документального фільму "Бовсунівські 

бабусі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Родючі поля щедрої української землі...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82599  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Прищепа Алла Миколаївна, 

Клименко Олександр Миколайович, Стецюк Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Оцінювання стану водних екосистем за показниками 
біотестування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М. О., Прищепа А. М., Клименко О. М., 

Стецюк Л. М. Оцінювання стану водних екосистем за показниками 
біотестування: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2014. - 170 с. 

 
Анотація   

Розроблено алгоритм комплексної оцінки стану водних екосистем 
(КОСВЕ), який об'єднує низку показників, що характеризують якість 
води, показник стану зообентосу, показник фітоіндикації та 
показники стану токсичності води. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82600  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Миколайович  
 
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)  Збірка пісень "Desire, Lust n'Violence"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Wanton Nun", "You're  the One I'm looking 
for", "Let me drive", "Vengeance".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82601  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ящук Сергій Миколайович, Харитонова Валентина Василівна, 
Безверхня Галина 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 "Освітньо-професійна програма "014.10 "Середня 
освіта (Трудове навчання та технології. Фізична культура)" (другий 
рівень вищої освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профілі освітньої 
програми спеціальності 014.10 Середня освіта (трудове навчання та 
технології) для підготовки магістрів, мета та загальна характеристика 
освітньої програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82602  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
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 "Концепція організації 

подальшого формування системи протидії незаконному переміщенню 
тютюнової продукції через митний кордон, в інтересах посилення 
захисту економічної безпеки держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено на виконання міжнародних зобов'язань України у 
податковій та митній сферах з питань, що випливають з "Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС", ПКМ України "Про виконання 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС,  
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Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (від 25.10.2017 р. № 1106) та "Звіту про 
виконання "Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2017 р.".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82603  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондаков Валерій Миколайович, Кметюк Андрій Володимирович, 
Музика Олег Степанович, Хомида Віталій Васильович  

 
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 "Система Інтернет та мобільного 
дистанційного обслуговування клієнтів "Forward online" ("Forward 
online")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для вирішення задач 
дистанційного обслуговування клієнтів банку. Доступ до системи 
клієнт може отримати шляхом переходу на визначену web-сторінку 
або використовуючи відповідний додаток, що розміщений в 
репозиторіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82604  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82605  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башура Олександр Геннадійович, Тихонов Олександр Іванович, 

Шпичак Олег Сергійович, Мартинюк Тетяна Віталіївна, Бобро 
Світлана Генадіївна, Кран Олександра Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Технология косметических средств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику наведені сучасні відомості з теорії та практики 
приготування лікувальних косметичних засобів як на виробництві, 
так і в умовах аптек, косметичних кабінетів та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82606  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башура Олександр Геннадійович, Тихонов Олександр Іванович, 

Шпичак Олег Сергійович, Мартинюк Тетяна Віталіївна, Бобро 
Світлана Генадіївна, Кран Олександра 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)  Підручник "Технологія косметичних засобів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії створення, 
виробництва та контролю якості косметичних і парфюмерних засобів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82607  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Теоретико-методологічні аспекти розвитку стратегії 

формування економічного механізму інноваційної діяльності 
підприємств машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений розробці теоретико-методологічних і методико-
прикладних засад щодо розвитку стратегії формування економічного  
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механізму інноваційної діяльності, дослідженню сучасного стану 
інноваційної діяльності та оцінюванню розвитку підприємств 
машинобудування, формуванню методологічних засад економічного 
механізму інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82608  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлик Ігор Володимирович  
 
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-етюд "Професія як життя" (До 100-річчя від 

дня народження доктора медичних наук, професора Ольги Матвіївни 
Авілової (1918-2009)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм розповідає про професійний шлях видатного українського 
хірурга, доктора медичних наук, професора Ольги Матвіївни 
Авілової. Про свого вчителя розповідають учні професори М. М. 
Багіров, А. В. Макаров, П. П. Сокур та В. Г. Гетьман. У фільмі 
використано відео- і аудіоматеріали (фрагменти з операцій О. М. 
Авілової та її виступів на конференціях).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82609  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каширцев Руслан Геннадійович  
 
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)  Музична композиція "Жовто-блакитний марш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція із українським національним забарвленням 
написана для військових духових оркестрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82610  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качуро Юрій Михайлович, Качуро Олег Борисович  
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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 управління допоміжними 

елементами з просування функцій порталу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує управління допоміжними елементами з просування 
функцій порталу залежно від поведінкових дій користувачів, набору 
певних умов і цілей, використовуючи допоміжні елементи і функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82611  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качуро Юрій Михайлович, Качуро Олег 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 управління поведінкою списку 
оголошень в браузері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує управління списком оголошень залежно від 
результатів пошуку, використовуючи допоміжні елементи і функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82612  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качуро Юрій Михайлович, Качуро Олег 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 управління інтерфейсом пошуку 

оголошень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує управління пошуком і відображення його 
результатів, використовуючи його допоміжні елементи і функції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82613  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вірченко Руслан 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 "Chiqchaq"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82614  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Андрій 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-сайт "EU-DSS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму написано мовою програмування javascript. Веб-сайт 
призначений для ознайомлення і поширення інформації про 
використання електронних довірчих послуг згідно з Законом України 
"Про електронні довірчі послуги".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82615  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Кривошея Ігор Іванович, Скус 
Ольга Володимирівна  

 
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 "Освітньо-наукова програма "Історія та археологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У науковому творі представлено профіль освітньої програми 
спеціальності 032 Історія та археологія для підготовки докторів 
філософії, мета та характеристика освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82616  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник Олена Володимирівна, Кузнець Тетяна Володимирівна, 
Лісовська Ольга Василівна  

 
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 "Освітньо-професійна програма "Історія та 
археологія. Краєзнавчо-туристична робота" (першого рівня вищої 
освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено профіль освітньої програми 
спеціальності 032 Історія та археологія, спеціалізація: краєвознавчо-
туристична робота для підготовки бакалаврів, мета та 
характеристика освітньої програми.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82617  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возна Зоя Олександрівна, Сокирська Владилена Володимирівна, 
Цимбал Вадим Олександрович  

 
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 "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Історія). Правознавство" (першого рівня вищої освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено профіль освітньої програми 
спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: 
правознвство для підготовки бакалаврів, мета та характеристика 
освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82618  
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Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Ольга Василівна, Возна Зоя Олександрівна, Кравцова 
Ірина Віталіївна  

 
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 "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Історія). Географія" (першого рівня вищої освіти )"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено профіль освітньої програми 
спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: Географія 
для підготовки бакалаврів, мета та характеристика освітньої 
програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82619  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Священко Зінаїда Василівна, Браславська Оксана Володимирівна, 
Скрипник Олена 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Історія). Географія" (другого рівня вищої освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено профіль освітньої програми 
спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: географія 
для підготовки магістрів, мета та характеристика освітньої програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82620  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горохівський Петро Іванович, Священко Зінаїда Василівна, Цимбал 
Вадим Олександрович  

 
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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Історія). Правознавство" (другого рівня вищої освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено профіль освітньо-професійної 
програми спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: 
Правознавство для підготовки магістрів, мета та характеристика 
освітньо-професійної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82621  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошея Ірина Іванівна, Кузнець Тетяна Володимирівна, Скус 
Ольга Володимирівна  

 
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 "Освітньо-наукова програма "Історія та археологія. 
Історичне туризмознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі представлено профіль освітньої програми 
спеціальності 032 Історія та археологія, спеціалізація: Історичне 
туризмознавство для підготовки магістрів, мета та характеристика 
освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82622  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила 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 "STEM-майданчик "Перлини світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формування креативної особистості через залучення її до цікавого, 
невідомого, чарівного у світі природи є метою освітньої діяльності 
STEM-майданчика. Майданчик знайомить його учасників з умовами 
збереження життя різних представників живої природи. Учасники  
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перетворюються у вчених-натуралістів, які займаються вивченням 
природи в заповідниках.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82623  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила 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 "STEM-майданчик "Кастинг професій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основні завдання компетентнісно-орієнтованої освіти, в основі якої 
лежить пріоритет цінностей особистості та її саморозвитку, 
реалізуються через діяльність на STEM-майданчику. Для проведення 
майданчика презентуються професії водія, військового, лікаря, 
пілота, дипломата, вчителя фізики.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82624  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підбуцька Ніна Вікторівна, Степура Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Визначення особливостей самореалізації 
особистості в основних сферах життєдіяльності за допомогою 
методики "Незакінчені речення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено тест-опитування "Визначення особливостей 
самореалізації особистості в основних сферах життєдіяльності за 
допомогою методики "Незакінчені речення", яке використовується у 
психологічній практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82625  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дармосюк Валентина Миколаївна, Чадаєв Олександр Михайлович, 
Васильєва Лариса Яківна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Архітектурне бюро" 
("Архітектурне бюро")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Діяльність на STEM-майданчику, побудована на основі 
трансдисциплінарного підходу, ефективно формує математичні, 
соціальні, громадські, загальнокультурні компетентності, забезпечує 
розкриття творчого потенціалу кожного з учасників, дає можливість 
розвинути здатності до конструювання, моделювання явищ і процесів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82626  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольга Сольвар (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)  Сценарій "Розвивайлик". Фестиваль, телепроект, журнал та Онлайн 
паблік позашкілля, дитячого оздоровлення, розваг, моди та краси" 
("Розвивайлик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвивайлик - це проект, що включає у себе ряд форматів: фестиваль, 
телепроект, журнал та Онлайн паблік. Його мета - висвітлювати 
діяльність різноманітних центрів, шкіл, гуртків, секцій 
позашкільного розвитку, що охоплюють найрізноманітніші сфери 
діяльності: культура, спорт, мистецтво, наука.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82627  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Володимир Констянтинович, Зварич Василь Іванович  
 
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 "Probabilistic analysis of the accuracy of 
machining of parts"  (PAAMP)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Probabilistic analysis of the accuracy of machining of parts" 
створена для проведення ймовірнісного аналізу точності оброблення 
деталей в заданій технологічній системі. Реалізує:  розрахунок поля 
допуску; середнього арифметичного значення оброблюваного розміру; 
середньоквадратичного відхилення; похибки налагоджування; аналіз 
точності оброблення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82628  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Фенікс-4" версія 
1.41.43.1" ("Фенікс-4")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання в складі пультів 
централізованого спостереження за станом приладів охоронно-
пожежної сигналізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82629  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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 без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Лето-Зима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82630  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
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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 "Ты и Я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82631  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Владислав Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне 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 "Botkin.pro" - сайт 
для відео-консультацій лікаря онлайн" ("Botkin.pro")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для комунікації лікаря з пацієнтом з метою 
надання лікарем медичних послуг. Система дозволяє проводити 
реєстрацію користувачів, спілкуватися в відео/аудіо/текстовому чаті, 
писати лікарський висновок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82632  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фортепіанних творів "Щоденник 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82633  
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Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Катерина Олексіївна, Громова Олександра Михайлівна  
 
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 "Клондайк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

(Трагі)комедія про надію та розпач на Поліссі, про непоказне й 
драматичне повсякдення пересічних людей у закинутому селі посеред 
лісу, про їхнє кохання, зраду і самостійність, дім і чужину, 
порозуміння і відчуження, втечу і повернення на тлі бурштинової 
лихоманки в останню осінь передмайданної України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82634  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Основні тенденції та перспективи банківського 
кредитування на сучасному етапі розвитку економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження сучасного стану і динаміки кредитної 
діяльності банків України в 2013-2017 рр., виявлено проблеми та 
перспективи розвитку банківського кредитування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82635  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щебальський Езра Анатолійович, Андрейчева Лілія Любомирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Твір створений на базі більш як двацятирічного дослідження і 
експериментів з широким спектром клієнтського попиту. В результаті 
регулярних тренувань покращується фізичне здоров'я, самопочуття, 
психологічний комфорт і мотивація до активного способу життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82636  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Аркадій Васильович  
 
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)  Стаття "Методика підвищення ефективності вивчення англійської 
мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведена методика призначена для полегшення запам'ятовування 
слів англійської мови та їхнього перекладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82637  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чкан 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)  Науковий твір "Конспект лекцій "Ринок фінансових послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для формування знань з теоретичних та 
практичних аспектів управління фінансами за допомогою послуг 
фінансових посередників, функціонування ринку фінансових послуг 
та аналізу цих послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82638  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чкан Ірина 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 "Методичні підходи до формування професійних 

компетентностей при викладанні навчальної дисципліни "Гроші та 
кредит"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наведені та обґрунтовані методичні підходи до формування 
професійних компетентностей майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82639  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чкан 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)  Науковий твір "Стан фінансової безпеки страхового ринку України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проаналізовано в динаміці основні показники, що свідчать 
про стан розвитку страхового ринку України, виявлені фактори 
впливу на його рівень фінансової безпеки та визначені напрями 
досягнення задовільного стану фінансової безпеки вітчизняного 
страхового ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82640  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чкан 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)  Науковий твір "Навчально-методичний посібник "Гроші та кредит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі викладено теоретичні та практичні засади 
навчальної дисципліни "Гроші та кредит", яка включає 14 тем щодо  
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походження та функцій грошей, ролі грошей і кредиту, механізму 
функціонування грошової та валютної систем в ринковій економіці, 
закономірностей функціонування валютного та грошового ринків, 
специфіки та практики використання грошово-кредитної політики 
центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських 
фінансових установ щодо грошово-кредитного обслуговування 
суб'єктів господарювання та населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82641  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чкан 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)  Науковий твір "Конспект лекцій "Фінансовий ринок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає наступні теми: сутність та функції фінансового ринку, 
регулювання фінансового ринку, фінансові посередники, процентні 
ставки та їх структура, ризик та ціна капіталу, ринок облігацій як 
складова ринку капіталів, ринок пайових цінних паперів, ринок 
похідних фінансових інструментів, грошовий ринок та ринок 
банківських позичок, валютний ринок, фондова біржа та біржові 
операції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82642  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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 "Influence of subjectivism on the effectiveness of state 
financial control in the area of budget allocation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Tetiana Mishchenko. Influence of subjectivism on the 
effectiveness of state financial control in the area of budget allocation // 
Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, No. 5. - P. 298-303.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82643  
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Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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 "Судово-економічна експертиза у розслідуванні схем 

ухилення від оподаткування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко Т. М. Судово-економічна експертиза у 

розслідуванні схем ухилення від оподаткування // Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління. - 2018. - № 4 (15). - С. 412-418. 

 
Анотація   

Процеси глобалізації та кризові явища сучасної економіки України 
значно ускладнюють умови функціонування суб'єктів 
господарювання, що проявляється у збільшенні економічних 
правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82644  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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 "Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко Т. М. Заходи внутрішнього контролю та їх 

моніторинг // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. - 2018. - № 17. Ч. 2. - С. 6-11. 

 
Анотація   

Модернізація управління фінансовими ресурсами та підвищення 
ефективності їх використання можливе за умови удосконалення 
внутрішнього контролю з врахуванням загальносвітових тенденцій 
його формування і функціонування в бюджетній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82645  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Відповідальність і підзвітність - взаємопов'язані 

складники внутрішнього контролю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко Т. М. Відповідальність і підзвітність - 

взаємопов'язані складники внутрішнього контролю // 
Причорноморські економічні студії. - 2018. - № 26. Ч. 2. - С. 103-106. 

 
Анотація   

У статті розглянуто тлумачення поняття відповідальності та 
підзвітності в контексті здійснення внутрішнього контролю в 
бюджетних установах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82646  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
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 "Системне забезпечення стійкого інноваційного 

розвитку виноробних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бондаренко С. А. Системне забезпечення стійкого 

інноваційного розвитку виноробних підприємств : монографія / С. А. 
Бондаренко; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - 
Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. - 566 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми теоретико-
методологічного обґрунтування та поглиблення концептуальних 
положень і розроблення науково-практичних рекомендацій щодо 
системного забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних 
підприємств. Виділено основною умовою інноваційного розвитку - 
формування і ефективне функціонування інноваційної бізнес-
екосистеми - як інструменту врегулювання на усіх рівнях взаємодії 
інноваторів, інститутів, держави, ринку і підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82647  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Михайлова Олена Валентинівна, 

Смольнякова Наталія Миколаївна, Волосов Анатолій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення типів політик формування 
оборотних активів у конкурентній групі підприємств ритейлу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає більш деталізований підхід до розширення 
спектра політик формування оборотних активів та виокремлення їх 
типів на основі урахування динамічних змін товарообороту, суми 
оборотних активів і періоду їх обороту, що дозволяє визначити 
різноманітні варіанти екстенсивного та інтенсивного спрямування 
розвитку підприємств ритейлу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82648  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Михайлова Олена Валентинівна, 
Смольнякова Наталія Миколаївна, Волосов Анатолій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності формування 
оборотних активів як індикатора конкурентних переваг підприємств 
ритейлу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволяє: здійснити оцінку ефективності формування 
оборотних активів на основі системи критеріїв і відповідних їм 
показників; визначити конкурентну позицію підприємства ритейлу в 
групі конкурентів; виявити його проблемні місця, ліквідація яких 
сприятиме підвищенню ефективності формування оборотних активів 
та створенню за рахунок цього конкурентних переваг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82649  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Зображення Бога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82650  
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Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов-Костецький Сергій Олексійович, Іванова-Костецька Галина 
Степанівна, Гуринович Юлія Вікторівна, Лісоцький Роман 
Васильович, Демчук Ніна Петрівна  

 
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. Будівництво заводу по виготовленню 

бортових електричних мереж на вул. Чупринки у м. Броди Львівської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський колектив на замовлення французької Компанії Нексанс 
розробив архітектурно-функціональну концепцію по влаштуванню 
промислово-виробничого підприємства на 2100 працюючих із 
розвинутою інфраструктурою для виготовлення кабельної продукції 
для автомобілів європейських брендів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82651  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "A.R.T. Area (art research & 
technologies)" ("Брендінг та концепт "Арт Ерія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка освітлює новий глобальний проект і його фірмовий стиль у 
сфері різноманітних розваг, освіти, виховання, сценічного, 
театрального та художнього мистецтва, виставкових заходів, парків, 
кінопоказів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82652  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Ірина Григорівна, Давидова Ірина Володимирівна, Корбут 
Марія Броніславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний 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)  Брошура "Побутові відходи. Сортуй, заощаджуй, заробляй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82653  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович  
 
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 "Генератор шаблонів документів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними задачами програми є оптимізація та модифікація 
комп'ютерної підтримки процесів документообігу замовника, а саме: 
автоматизація процесів підготовки, узгодження, виконання та 
контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82654  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Ігор Ілліч, Бакурін Олег Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82655  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєва Наталя Андріївна  
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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)  Есе "EVALUTION"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою есе на тему іміджу української жінки у сучасному 
світі, ролі жінки та її потенціалу. Твір має зміст маніфесту, зверненого 
до жіноцтва та суспільства в цілому, із закликом цінувати достоїнство 
жінки, розвивати свої таланти та здібності, і вірити, що кожна жінка 
створена бути прекрасною та створювати навколо себе красу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82656  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Олександр 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)  Програмний продукт "Tachcard"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт "Tachcard" - провайдер платежів і переказів. 
Мобільний додаток, веб-версія, різні рішення для постачальників 
послуг. Призначено для безготівкових розрахунків банківськими 
картами за допомогою смартфона. З додатком користувач може 
здійснити грошові перекази з карти на карту, оплачувати послуги, 
розраховуватися з іншими користувачами за допомогою QR-коду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82657  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрій 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)  Книга "Привлечение и удержание клиентов в салоне красоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Книга присвячена опису методів заохочення потенційних клієнтів 
салонів краси, а також методам утримання і повернення клієнтів. 
Книга може бути застосована як посібник для перегляду існуючих 
комунікацій з клієнтами у салоні краси, а також для розробки планів 
рекламування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82658  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєва Наталя 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)  Твір графічного дизайну "Зображення логотипу "EVALUTION" 

("EVALUTION")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою оригінальне графічне написання неологізму 
"EVALUTION", який може використовуватися як логотип.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82659  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазков Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія мистецтв 

"СМАЙЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір, ескіз, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Брендбук студії мистецтв "Smile"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис та ілюстрації брендбуку візуального стилю студії мистецтв 
"Smile" з відповідними логотипами та фірмовими кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82660  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Михайлова Олена Валентинівна, 
Смольнякова Наталія Миколаївна, Волосов Анатолій Михайлович  
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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 "Методичний інструментарій вибору ефективного 
типу політики формування оборотних активів підприємства ритейлу 
як фактору створення конкурентних переваг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика базується на динамічному, аналітичному та функціонально-
вартісному підходах, надає змогу виявити проблемні місця політики 
формування оборотних активів на різних етапах їх кругообігу; 
забезпечує обґрунтованість вибору ефективного типу політики 
формування оборотних активів відносно конкретних цілей розвитку 
та умов формування підприємства ритейлу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82661  
 
Дата реєстрації авторського права  01.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Елла Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Від ієрогліфіки до кирилиці". Українська мова. 
Тропи для іноземних студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір підготовлений для іноземних студентів з метою допомоги 
засвоїти елементи української графіки і алфавіту. Кожна літера 
супроводжується аналогом з англійської абетки і його транскрипцією. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82662  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Анна Сергіївна, Білоусов Богдан 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)  Стаття "Оцінка висновку експерта та його доказове значення"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

321 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Амеліна А. С., Білоусов Б. Л. Оцінка висновку 
експерта та його доказове значення // Міжнародний вісник : актуальні 
проблеми сучасності (теорія та практика). - 2018. - Випуск 1-2 (10-11). - 
С. 185-192. 

 
Анотація   

У статті авторами розглянуто деякі аспекти оцінювання висновку 
експерта в кримінальному процесі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82663  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
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)  Музичний твір з текстом "Это любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82664  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчиста Ольга Вячеславівна, Месюра Володимир 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 "Модуль фазифікації критеріїв оцінювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль фазифікації критеріїв оцінювання конвертує надану 
користувачем інформацію - терми лінгвістичних змінних - для 
подальшої ініціалізації нечіткої бази.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82665  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капуш Олександр Григорович, Капуш Ольга Євгеніївна  
 
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)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Fix Up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою графічне зображення, з включенням англомовного 
словосполучення Fix Up, оригінально накресленого, рядковими, з 
початковими прописами, літерами прямого жирного некарбованого 
шрифту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82666  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капуш Олександр Григорович, Капуш Ольга 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 з включенням слова "GOODZ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 
графічне зображення, з включенням логограми GOODZ, що 
накреслена прописними, синього кольору, літерами некарбованого 
жирного шрифту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82667  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Світлана Валеріанівна, Логвинова Галина Андріївна  
 
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 "Поздняя весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом (2 варіанти тексту: чоловіча та жіноча партії).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82668  
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Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелихівська Тетяна 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)  Текст пісні "Фатима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82669  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрасенко Лариса Анатоліївна, Бражник Людмила Василівна, 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Управління державним боргом: зарубіжний досвід та 

українська реальність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Некрасенко Л. А., Бражник Л. В., Дорошенко О. О. 

Управління державним боргом : зарубіжний досвід та українська 
реальність // Економічний простір. - 2017. - № 121. - С. 15-30. 

 
Анотація   

У статті розглянуто складові державного боргу та методи управління 
ним у країнах Східної Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82670  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бражник Людмила Василівна, Дорошенко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Боргова проблема та економічна безпека країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бражник Л. В., Дорошенко О. О. Боргова проблема 

та економічна безпека країни // Причорноморські економічні студії. - 
2018. - Випуск 26 (частина 2). - С. 84-87. 
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Анотація   
У статті розглянуто проблеми забезпечення боргової безпеки держави 
з позицій удосконалення теоретичного базису та організаційних засад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82671  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Андрій Петрович, Дорошенко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Проблеми формування видаткової частини бюджету 
України в контексті забезпечення економічного зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дорошенко А. П., Дорошенко О. О. Проблеми 
формування видаткової частини бюджету України в контексті 
забезпечення економічного зростання // ScienceRise. - 2015. - 10/1 (15). - 
С. 23-28. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано динаміку та структуру видаткової частини 
зведеного бюджету України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82672  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аранчій Валентина Іванівна, Чумак Валентина Дмитрівна, 
Безкровний Олександр Валентинович, Мисник Тетяна Григорівна, 
Дорошенко Ольга Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Податкові відносини суб'єктів 
підприємництва: управління та адміністрування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Податкові відносини суб'єктів підприємництва : 
управління та адміністрування : навч. посіб. / В. І. Аранчій, В. Д. 
Чумак, О. В. Безкровний, Т. Г. Мисник, О. О. Дорошенко. - Полтава : 
ПДАА, 2017. - 473 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто загальні теоретико-
методологічні аспекти організації адміністрування та практичні 
особливості управління податковими відносинами суб'єктів 
підприємництва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82673  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Денис Валерійович (McDen)  
 
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 "Gala"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Галя".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82674  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губрик Юрій 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)  Наукова стаття "Сучасні проблеми державного фінансування 
туристичної сфери України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено сучасні проблеми державного фінансування 
туристичної сфери України в умовах трансформації вітчизняної 
економіки та системи державного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82675  
 
Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губрик Юрій 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)  Наукова стаття "Нормативно-правове забезпечення процесу 
децентралізації в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено нормативно-правове забезпечення процесу 
реформування територіальної організації влади в Україні на 
принципах децентралізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82676  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Володимир Андрійович, Щебликіна Зоя Вікторівна, 
Лебедєва 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)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації до проведення 
практичних робіт з дисципліни "Соціальна статистика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках містяться практичні основи курсу 
"Соціальна статистика", необхідні для вивчення теоретичного 
матеріалу та рішення задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82677  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Володимир Андрійович, Лебедєва Олена Анатоліївна, 
Щебликіна Зоя 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)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації до проведення 
практичних робіт з дисципліни "Статистика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках містяться практичні основи курсу 
"Статистика", необхідні для вивчення теоретичного матеріалу та 
рішення задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82678  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Олена Анатоліївна, Щебликіна Зоя Вікторівна, Щебликіна 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації до написання та 

захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" (для студентів 
напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено рекомендації з написання курсових робіт, їх підготовки, 
оформлення та процедури захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82679  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губрик Юрій 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)  Наукова стаття "Основні напрями вдосконалення 

інституціонального механізму державної рекреаційно-туристичної 
політики України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито основні напрями удосконалення інституційного 
механізму державної рекреаційно-туристичної політики України на 
національному та регіональному рівнях, обгрунтовано доцільність їх 
впровадження в практику державного регулювання цією сферою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82680  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Усний твір "Відкрита лекція. Теорія ораторського мистецтва як 

концептуальний вступ до комунікативно-когнітивної компетентності 
майбутнього юриста" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ораторське мистецтво є прикладною дисципліною, яка являє собою 
комплекс знань, умінь і навичок оратора стосовно підготовки й 
проголошення переконуючої промови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82681  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щебликіна Зоя Вікторівна, Щебликіна Інна Олександрівна, Губрик 
Юрій 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)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації до виконання 
семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни 
"Інфраструктура ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях містяться теоретичні та практичні 
основи з дисципліни "Інфраструктура ринку".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82682  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопкало Ірина Петрівна, Курило Мар'яна Сергіївна, Курило 
Анастасія Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Ескіз "PASSAGE INTERDIT" для 
розробки рекламного аркушу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комбінаторика геометричної фігури, яка вимальована відрізками 
ліній, кінці та початки яких розміщені строго один під одним на 
нерівномірних відстанях один від одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82683  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смідон Анатолій Максимович (Barry On)  
 
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)  Фотоколаж "Калейдоскоп вражень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений різноманіттю вражень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82684  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погребняк Сергій Віталійович, Водка Олексій Олександрович  
 
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)  Письмовий науково-технічний твір "Розробка алгоритму 

відтворення вязкопружної поведінки деформування еластомірів на 
основі штучної нейронної мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядаються принципи побудови нейронних мереж для 
апроксимації результатів розтягнення-стискання резинокордних 
виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82685  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перконос Петро Іванович, Твердохліб Євген Миколайович, 

Поточилов Руслан Валерійович, Суботін Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оперативного планування польотів 
"СОПЛА" ("СОПЛА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82686  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перконос Петро Іванович, Твердохліб Євген Миколайович, 

Поточилов Руслан Валерійович, Токмина Тарас Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обробки результатів випробувань 

літаків "ВЧ ТЕНЗОМЕТРІЯ" ("ВЧ ТЕНЗОМЕТРІЯ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82687  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабіб Ольга Олександрівна, Хабіб Марк Бассамович  
 
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 "Алконост"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82688  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надтока Олена Володимирівна, Надтока Денис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок зубчастих передач за допомогою 

комп'ютерної програми GearKURT" ("GearKURT")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку зубчастих передач в 
навчальному процесі вивчення курсу дисципліни "Деталі машин".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82689  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Мастерская отношений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82690  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Практичні 

рекомендації щодо застосування комплексу економіко-математичних 
моделей для аналізу дієвості інструментів підтримки малого бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджуються існуючі інструменти підтримки малого 
підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82691  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Підвищення дієвості рішень з проблем розвитку малого 
підприємництва на підґрунті математичних моделей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Піскунова О. В. Підвищення дієвості рішень з 
проблем розвитку малого підприємництва на підґрунті математичних 
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моделей // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2015. - 
Випуск 750. - С. 128-134. 

 
Анотація   

Досліджуються існуючі інструменти підтримки малого 
підприємництва та можливість застосування методів економіко-
математичного моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82692  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович, Сорока Сергій Вячеславович  
 
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 "Тримати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82693  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович  
 
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 "Мати казала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82694  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович  
 
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 "Її"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82695  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович  
 
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 "О мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82696  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович  
 
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 "Сонце світить всім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82697  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович, Сорока Сергій Вячеславович  
 
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 "Не вмію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82698  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович  
 
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 "Сонячна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82699  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ-ІНТЕГРАТОР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА БІОМЕТРИЧНОЇ 
ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма формує, накопичує та порівнює у відповідності один до 
одного та один до багатьох масив даних інформації, що містить 
математичні шаблони, зроблені з даних фізичних осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82700  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Омолодження татуюванням 3 % розчином соляної 

кислоти. Застосування тату-машинки або лише голки RM15 для 
відновлення та стягування шкіри. Бум" ("Омолодження татуюванням 
3 % розчином соляної кислоти")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описується випадок застосування тату-машинки для видалення 
вікових зморщок на лобі з залученням 3 % соляної кислоти з 
санітарної рідини ("Сантрі").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82701  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхо Олена Антонівна, Гакало Оксана Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Управління ризиками при забезпеченні населення 
Рівненської області водою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліхо О. А., Гакало О. І. Оцінка та управління 
ризиками при забезпеченні населення Рівненської області водою. 
Монографія. - Рівне: НУВГП, 2013. - 210 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено результати оцінки впливу якості води на 
показники соціальної підсистеми Рівненської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82702  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулевич Анна 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 сценарій "ЄДок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82703  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Валерій Євгенович, Пустова Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення практичних 
занять з дисципліни: "Екологія та охорона навколишнього 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі наведено оригінальні методи розрахунків шкоди морському 
середовищу, повітряному басейну при експлуатації суден.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82704  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Давидовський Леонід Сергійович, 
Сливінський Олексій Анатолійович, Арістархов Олег Михайлович, 
Швидкий Сергій Олександрович, Корбач Віктор Григорович  

 
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 "Методика оцінки рівня протимінної стійкості зразків 
озброєння та військової техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить перелік показників, що підлягають оцінці, умови та 
порядок проведення випробувань тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82705  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Helga Cot (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)  Літературний письмовий твір "WeWineGuide. Путеводитель. Винно-
гастрономические маршруты. Украина. Молдова. Грузия. Венгрия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальне видання, що поєднує в собі авторські винно-гастрономічні 
маршрути по Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82706  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелест Дарья Володимирівна, Шевчишин 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 "Мистецтво помсти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фільма про молоду дівчину художницю та власницю галереї. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82707  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ольга В'ячеславівна, Ковалевська Інна В'ячеславівна, 
Кутовий Дмитро Сергійович, Шаповалов Олександр Васильович, 
Журавський Анатолій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення оптимальних параметрів 
технологічного процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Параметри технологічного процесу з математичної точки зору можна 
оцінити m-мірною вектор-функцією з n-ю кількістю змінних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82708  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна, Удовікова Наталя 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 "Стан фізичного розвитку школярок 7-18 років у місті 
та селі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено аналіз фізичного розвитку школярок 7-18 років міської 
та сільської місцевості, який показав, що ріст організму в різні вікові 
періоди відбувається нерівномірно і має свої закономірності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82709  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аврутін Олег 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 "Variant "MediaStream" редакція 
"RadioRecorder" ("MediaStream RadioRecorder")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує багатоканальний запис аудіосигналів зі 
специфічних апаратних інтерфейсів, їх стиснення і хешування, запис 
на енергонезалежний носій, "живу" трансляцію в мережеве оточення. 
Також виконується порівняння вхідних таких аудіосигналів між 
собою та розпізнавання великої кількості коротких аудіофрагментів у 
вхідних сигналах з фіксацією таких фактів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82710  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітківська Світлана Валеріївна  
 
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 "Велком"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82711  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Про диван"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82712  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
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 "Ніченька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82713  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Дмитренко Оксана Юріївна  
 
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 "Нереально"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Нереально" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82714  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Охорона праці в соціально-педагогічній 
сфері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бондаренко Г. В. Охорона праці в соціально-
педагогічній сфері: Навч. Посібник. - Умань: ФОП Жовтий О. О., 
2015. - 118 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-
трансферної системи навчання. Включає короткий курс лекцій, 
завдання для самостійної роботи, індивідуальне-дослідне завдання.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82715  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Годованюк Тетяна Леонідівна, Кіпніс Леонід Абрамович, Ткаченко 
Ігор 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 "Освітньо-професійна програма другого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою програми є формування професійних компетентностей, 
необхідних для набуття академічної і професійної кваліфікації та 
викладання математики, фізики та астрономії у загальноосвітніх 
навчальних закладах ІІІ ступенів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82716  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Валентина Григорівна, Годованюк Тетяна Леонідівна, Кіпніс 
Леонід Абрамович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
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-наукова програма другого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Основними цілями програми є: формування фундаментальних знань 
з теорії і практики організації освітнього процесу у ВНЗ, науково-
дослідницької роботи з методики навчання математичних дисциплін у 
вищій школі на інноваційних засадах, відпрацювання вмінь 
самостійно здійснювати викладацьку та інноваційну пошукову 
діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної 
чесності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82717  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесік Андрій 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 "Усі разом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82718  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості прояву і результативність музично-
мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні, на основі аналізу теоретичних положень, результатів 
педагогічного експерименту виокремлені індивідуальні особливості 
проявлення музичної пам'яті студентів в процесі навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82719  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ван Рохов (псевдонім)  
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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)  Роман "Мир мечты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82720  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна, Березська Анжела Євгеніївна  
 
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 "Переведи часы назад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82721  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна  
 
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 "Иллюзия любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82722  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ідрісов Бахтійор  
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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 "Теорія причинності в соціології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ідрісов Б. Теорія причинності в соціології : 

навчальний посібник / Ідрісов Б. – Мелітополь : Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2015. - 121 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник спрямований на застосування студентами 
теоретичних знань про основні моделі причинно-наслідкових зв'язків, 
вміння аналізувати їх характер та природу, а також на формування 
практичних навичок з побудови причинних діаграм та оцінювання 
сили причинних впливів в межах моделі лінійних структурних 
рівнянь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82723  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна, Дядечко 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)  Підручник "Російська мова (профільний рівень)" підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Загальний дискурс цього компетентнісно-орієнтованого, 
інтерактивного й оригінального підручника скеровано на 
формування цілісного сприйняття світу культури. У ньому органічно 
взаємодіють мовна, мовленнєва та діяльнісна змістові лінії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82724  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теоретичний курс англійської 

мови як другої іноземної"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Просяннікова Я. М. Теоретичний курс англійської 
мови як другої іноземної : Навчально-методичний посібник. - Херсон : 
Айлант, 2018. - 128 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник призначений для студентів першого 
курсу СВО магістр. Мета посібника - ознайомити студентів з сучасним 
підходом до вивчення питань курсу, запропонувати студентам 
інформацію щодо сучасних наукових розвідок у царині як 
вітчизняного, так і зарубіжного мовознавства.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82725  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жидєєва Людмила Іванівна, Новікова Олена 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 "Облік основних засобів: проблеми організації та 
методики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жидєєва Л. І., Новікова О. П. Облік основних 
засобів: проблеми організації та методики // Розвиток бухгалтерського 
обліку в умовах інтеграційних процесів: монографія. - 2016. - С. 167-
185.  

 
Анотація   

Досліджено оцінку стану основних засобів, організацію їх обліку, 
зношеності, методику нарахування амортизації, формування джерел 
фінансування, їх придбання та ефективного оновлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82726  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарчук Олег Григорович, Боднарчук Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Нормативно-правове забезпечення у сфері 
екологічної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боднарчук О. Г., Боднарчук О. І. Нормативно-
правове забезпечення у сфері екологічної безпеки // Міжнародний 
юридичний вісник : Актуальні проблеми сучасності (теорія та 
практика). - 2017. - Випуск 2-3 (6 -7). - С. 71-77. 
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Анотація   
У статті екологічна безпека розкривається як пріоритетна складова 
національної безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82727  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарчук Олег Григорович, Боднарчук Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інтернет-торгівля в Україні: суперечності розвитку 
та напрями гармонізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боднарчук О. Г., Боднарчук О. І. Інтернет-торгівля в 
Україні : суперечності розвитку та напрями гармонізації // Актуальні 
проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - № 1. - С. 101-103. 

 
Анотація   

Стаття присвячена питанню позитивних факторів розвитку інтернет-
торгівлі в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82728  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Анатолій Євгенович, Старостюк Алла 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 "Теорія держави і права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки студентів 
(курсантів) у галузі знань "Право" за напрямом підготовки 
"Правознавство" та інших напрямів. Висвітлюються основні поняття 
та категорії сучасної держави і права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82729  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Анатолій 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)  Науковий твір "Історія органів внутрішніх справ України на 
транспорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі широкого кола документів і матеріалів 
відомчих та державних архівних установ України і Росії, нормативно-
правових документів радянського уряду і правовохоронних органів, 
опублікованої історико-мемуарної і фахової літератури, періодики 
комплексно досліджується процес формування правоохоронних 
органів на транспорті, правове забезпечення й оформлення їх 
діяльності у першій половині ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82730  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Сон твои закрывает глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82731  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Сообщения в сторону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82732  
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Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "С теплой чашки чая день свой начиная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82733  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Я тебя не люблю, это просто прекрасно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82734  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Девчонка нежною рукою поправит волосы свои"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82735  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
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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 (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Дії і слова - це не випадково"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82736  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Сейчас пусть слёзы на глазах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82737  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Ты создана для любви как Афродита"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82738  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарчук Олег Григорович, Боднарчук Оксана Іванівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

349 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Основні напрями вдосконалення 

зовнішньоекономічної політики як складової стратегії розвитку 
економіки держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боднарчук О. Г., Боднарчук О. І. Основні напрями 

вдосконалення зовнішньоекономічної політики як складової стратегії 
розвитку економіки держави // Право і суспільство. - 2018. - № 1. - С. 
108-113. 

 
Анотація   

У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення 
поняття "зовнішньоекономічна політика", до його сутності та ролі на 
сучасному етапі розвитку світової торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82739  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Оксана Ігорівна, Рац Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика комплексної оцінки дієвості кредитної 

політики банку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика комплексної оцінки дієвості кредитної політики банку дає 
можливість проводити обґрунтовану всебічну оцінку якості його 
кредитної діяльності, що в умовах появи нових форм кредитних 
відносин у вітчизняній практиці банківського кредитування та 
постійної зміни системи норм законодавства є необхідним для 
підвищення якості управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82740  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Зеркало Жизни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Дзеркало Життя"/"Зеркало Жизни" - це карти підказки, карти-
відповіді. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82741  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутякова Валентина Іванівна, Піщанська Нонна Олександрівна, 
Бельченко Володимир Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" Національної 
академії аграрних наук України 

 
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 "Алгоритм бази 
даних технічних засобів призначених для реалізації технологій 
вирощування ентомокультур закритого та відкритого ґрунту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір спрощує процес проектування лінії ентомологічного 
виробництва; зменшує можливі похибки у розрахунках необхідної 
кількості одиниць обладнання, кількості матеріалів та сировини. 
Зіставлення результатів розрахунку, внаслідок зміни вихідних даних, 
дає змогу виявити оптимальні рішення стосовно поставлених завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82742  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піщанська Нонна Олександрівна, Бельченко Володимир 
Михайлович, Молчанова Олена Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" Національної 
академії аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Інтерактивна модель виробництва ентомокультур для 
захисту рослин" ("БД "ІМВЕЗР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних структурує інформацію щодо технічних засобів, необхідних 
при вирощуванні ентомофагів для кожного окремого процесу 
виробництва, дозволяє створити процес проектування лінії 
ентомологічного виробництва, зменшити можливі похибки у 
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розрахунках необхідної кількості одиниць обладнання, кількості 
матеріалів та сировини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82743  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвідь Вікторія Юріївна, Коблянська Інна Ігорівна, Данько Юрій 
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 "Формування та реалізація механізму інтегрованого 
територіального управління в тріаді соціо-еколого-економічних 
чинників. Науково-методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медвідь В. Ю., Коблянська І. І., Данько Ю. І. 
Формування та реалізація механізму інтегрованого територіального 
управління в тріаді соціо-еколого-економічних чинників: науково-
методичні рекомендації. - Суми : Університетська книга, 2018. - 86 с. 

 
Анотація   

Є першим в Україні комплексним дослідженням проблеми 
формування та реалізації механізму інтегрованого територіального 
управління в тріаді соціо-еколого-економічних чинників. У праці 
досліджено загальнотеоретичні засади та практичні аспекти 
становлення моделі інтегрованого територіального управління в 
контексті сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82744  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Олександр Валентинович, Бугрова 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)  Рукопис статті "Формалізація вибору стратегії здійснення проекту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано три-ланкову модель вибору найбільш доцільної 
стратегії виконання проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82745  
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Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонажі анімаційного серіалу "Абетка 
першосвіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку малюнків було створено автором з метою використання 
протягом створення та виробництва анімаційних аудіовізуальних 
творів та інших супутніх товарів і послуг для дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82746  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток Banners App"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає змогу користувачам смартфонів на базі OC Android 
проглядати рекламні банери при розблокуванні екрана смартфона у 
фоновому режимі роботи програми та отримувати за це додатковий 
заробіток із можливістю вивести його у криптовалюті FTO.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82747  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воліков Юрій Миколайович, Ляшенко Артем Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут гідробіології Національної Академії Наук 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "BiotMetrics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір створений з метою уніфікації процедури використання біотичних 
індексів та інших показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82748  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, 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)  Навчальний посібник "Транспортне підприємництво" для студентів 
спеціальності 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлений згідно з програмою навчальної 
дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82749  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Твір науково-практичного характеру "Теоретична модель 
формування конкурентоспроможності підприємств 
автомобілебудування на ринку продажу автомобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретичну модель формування конкурентоспроможності 
підприємств автомобілебудування на ринку продажу автомобілів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82750  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко Інна Юріївна  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Економіка підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для проведення практичних 
занять і організації самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82751  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Твір науково-практичного характеру "Генезис теоретичного базису 
дослідження конкурентоспроможності підприємств 
автомобілебудівної галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дістав подальшого розвитку категорійно-понятійний апарат з 
проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
автомобілебудування через надання дефініцій сутності категорій 
"конкурентоспроможність продукції підприємства 
автомобілебудування", "конкурентний потенціал підприємства 
автомобілебудування", "конкурентоспроможність підприємства 
автомобілебудування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82752  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
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 "Розробка системи 
забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в контексті 
регіонального розвитку, як фактора його конкурентоспроможності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Визначено та обґрунтовано роль державно-приватного партнерства в 
контексті регіонального розвитку, визначено та розкрито значення 
державно-приватного партнерства при забезпеченні інвестиційної 
привабливості підприємства в контексті регіонального розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82753  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко-Тидір Вікторія Андріївна, Іващенко Вадим Леонідович, 

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз нагрудного знаку "Слава нації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз призначений для використання як відзнаки, почесної нагороди 
за особливі заслуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82754  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 

Оксана Аркадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Комп'ютерна програма розрахунків уставок параметрів 

спрацювання модуля фазового селектора з сектором навантаження в 
складних електричних мережах до 10000 вузлів" ("fazsel10")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє розрахувати уставки фазового селектора, 
виходячи з уставок ступеня дистанційного захисту EL6**.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82755  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 
Оксана Аркадіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерний програмний комплекс 
автоматизованих розрахунків для визначення місця пошкодження 
(ВМП) ПЛ з використанням бази ліній складної електричної мережі 
ЕС об'ємом до 10000 вузлів" ("IED-OMPW")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечує раціональні, технологічні та ергономічні режими роботи з 
єдиними базовими інформаційно-ситуаційними моделями складної 
електричної мережі ЕС для швидкого ВМП з використанням базових  
інформаційно-математичних моделей електричної мережі ЕС об'ємом 
до 10000 вузлів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82756  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Magic Feet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мною вперше у світі було винайдено як демонструвати ілюзійні 
трюки ногами. В 1997 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82757  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Анна Сергіївна, Денищенко Денис 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)  Стаття "Форми використаття спеціальних знань у процесі збирання 
доказів по податкових злочинах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Амеліна А. С., Денищенко Д. С. Форми використаття 
спеціальних знань у процесі збирання доказів по податкових злочинах 
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// Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського. - № 3. - С. 125-130. 

 
Анотація   

У статті розглядаються процесуальні та непроцесульні форми 
використання спеціальних знань, основні напрями використання 
спеціальних знань під час розслідування податкових злочинів, 
зокрема, безпосереднє провадження слідчими слідчих (розшукових) 
дій, залучення спеціаліста, проведення експертиз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82758  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреславський Дмитро Васильович, Сенько Альона Володимирівна, 
Татарінова Оксана Андріївна  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розв'язання двовимірних задач повзучості, 

пошкоджуваності та розповсюдження тріщини" ("FEM creep-damage-
fracture")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерну програму "Розв'язання двовимірних задач повзучості, 
пошкоджуваності та розповсюдження тріщин" призначено для 
моделювання процесів деформування та руйнування при повзучості в 
конструктивних елементах, навантаження яких відповідає умовам 
плоского напруженого стану чи плоскої деформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82759  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна, Землянський 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)  Наукова стаття "Діалектика душі й тіла в жіночих образах 
постмодерністського роману (на матеріалі творів М. Кундери 
"Нестерпна легкість буття" та Н. Зборовської "Українська 
Реконкіста")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Землянська А. В., Землянський А. М. Діалектика 
душі й тіла в жіночих образах постмодерністського роману (на 
матеріалі творів М. Кундери "Нестерпна легкість буття" та Н. 
Зборовської "Українська Реконкіста") // Сучасні проблеми  
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мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - 2018. - 
Випуск 23. - С. 136-139. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82760  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна, Землянський 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)  Наукова стаття "Досвід сакрального французьких письменників-
католиків та Микола Хвильовий: точки дотику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Землянська А. В., Землянський А. М. Досвід 
сакрального французьких письменників-католиків та Микола 
Хвильовий: точки дотику // Наукові праці Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. - 2017. - Випуск 45. - 
С. 73-76. 

 
Анотація   

У сатті висвітлюється типологія вираження феномена сакрального в 
художніх творах французьких письменників-католиків поч. ХХ ст., 
зокрема Ж. Бернаноса та М. Хвильового.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82761  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна, Землянський 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)  Наукова стаття "Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана 
Коломійчука"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Землянська А. В., Землянський А. М. Жанрова 
еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука // Прикарпатський 
вісник НТШ. - 2018. - С. 275-286. 

 
Анотація   

У статті висвітлено питання поліжанрового характеру творів Б. 
Коломійчука із серії "Ретророман".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82762  
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Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна, Землянський 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)  Наукова стаття "Проблема антиномии "свой - чужой" в 
гуманитарном дискурсе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Землянська А. В., Землянський А. М. Проблема 
антиномии "свой - чужой" в гуманитарном дискурсе // Социально-
гуманитарный вестник Юга России. - 2013. - № 9. - С. 114-118. 

 
Анотація   

Стаття торкається питання антиномічності світу, що розуміється як 
певне протиставлення певних властивостей буття, крізь одну із 
домінантних опозицій "свій - чужий".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82763  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна, Огульчанська Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір навчального 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ - поч. 
ХХІ ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник розкриває структуру курсу "Історія зарубіжної 
літератури ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ ст.", основні вимоги до засвоєння 
дисципліни, напрямки вивчення літератури окресленого періоду, а 
також інструктивно-методичні матеріали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82764  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Світова література в умовах глобалізаційних 
процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розкриває структуру й основні вимоги до засвоєння курсу, 
провідні тенденції розвитку мистецтва слова різних країн, а також 
питання і практичні завдання до семінарських занять і самостійної 
роботи, тестові завдання, словник термінів і понять, список 
літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82765  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копєйцева Людмила Петрівна, Єгорова Юлія Миколаївна, 
Пономарець Ганна Миколаївна  

 
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)  Навчальний письмовий твір "Методичні рекомендації до курсу 
"Методика навчання української літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до курсу "Методика 
навчання української літератури" для студентів ІІІ курсу за 
спеціальністю 6.020303 "Філологія. Українська мова та література"; 
"Філологія. Українська мова та література. Мова та література 
(англ.)" / Уклад. : Копєйцева Л. П., Єгорова Ю. М., Пономарець Г. М. - 
Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. - 68 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації спрямовані на допомогу студентам-філологам 
вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальної 
дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82766  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копєйцева Людмила Петрівна, Єгорова Юлія Миколаївна, 
Пономарець Ганна Миколаївна  

 
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)  Навчальний письмовий твір "Методичні рекомендації до курсу 
"Методика вивчення світової літератури на старшому етапі в 
закладах середньої освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до курсу "Методика 
вивчення світової літератури на старшому етапі в закладах середньої 
освіти" для студентів магістратури курсу 014.01 Середня освіта. Мова 
і література (англійська, німецька) / Уклад. : Копєйцева Л. П., 
Єгорова Ю. М., Пономарець Г. М. – Мелітополь : МДПУ імені 
Богдана Хмельницького, 2017. - 50 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях висвітлюються основні напрями, зміст і 
форми методики викладання світової літератури у закладах вищої 
освіти на нових концептуальних засадах, подається зміст та структура 
курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82767  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копєйцева Людмила Петрівна, Єгорова Юлія Миколаївна, 
Пономарець Ганна Миколаївна  

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

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір навчального 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний письмовий твір "Методичні рекомендації до курсу 

"Методика вивчення української літератури на старшому етапі в 
закладах середньої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до курсу "Методика 
вивчення української літератури на старшому етапі в закладах 
середньої освіти" для студентів магістратури за спеціальністю 014.01 
середня освіта. Українська мова і література / Уклад. : Копєйцева Л. 
П., Єгорова Ю. М., Пономарець Г. М. – Мелітополь : МДПУ імені 
Богдана Хмельницького, 2017. - 46 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації покликані допомогти розвитку творчих рис 
особистості словесника, спрямовані на формування в майбутніх 
педагогів чітких уявлень стосовно літературного розвитку учнівської 
молоді, нового типу взаємостосунків між учителем і учнем, 
характерних видів професійної діяльності, потреби в удосконаленні 
професійних здібностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82768  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Творчість Радія Полонського у контексті української 
масової літератури 60-90-х рр. ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгорова Ю. М. Творчість Радія Полонського у 
контексті української масової літератури 60-90-х рр. ХХ століття : 
Монографія. - Х. : Майдан, 2014. - 190 с. 

 
Анотація   

Монографія Єгорової Ю. М. присвячена актуальній науково-
теоретичній проблемі  - аналізу української масової літератури 60-90-х 
рр. ХХ століття на прикладі літературного набутку Р. Полонського, 
який презентував своє світобачення та світовідчуття в довершених 
зразках епічних жанрів: оповіданнях, повістях, романах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82769  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копєйцева Людмила Петрівна, Шаров Сергій 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 "Електронний засіб навчального 
призначення "Методика навчання української літератури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний засіб навчального призначення дозволяє сформувати 
систему компетенцій з курсу "Методика навчання української 
літератури".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82770  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана Олексіївна  
 
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)  Монографія "Всеукраїнський пролеткульт: освітньо-просвітницька і 

культурологічна діяльність (1917-1932)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії автором виявлено і розкрито організаційно-педагогічні 
засади освітньо-просвітницької та культуротворчої діяльності  
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пролеткульту в контексті суспільно-історичних змін в Україні у 1917-
1932 рр. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82771  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Віталій Васильович, Бербец Тетяна Миколаївна  
 
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)  Навчальний посібник "Наукова організація праці в професійній 
освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику авторами розкрита сутність, зміст та 
напрями наукової організації праці, охарактеризовано управління 
науковою організацією педагогічної праці, визначено принципи та 
методи впровадження наукової організації праці в практичну 
діяльність та технології організації особистої праці педагога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82772  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Віталій Васильович, Бербец Тетяна Миколаївна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методичні рекомендації "Методика виконання курсових робіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях авторами розкрито сутність процесу 
написання курсової роботи, технології опрацювання наукової 
інформації та охарактеризовано методи наукових досліджень у 
педагогічних науках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82773  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Відносини між РСФРР і УСРР (1919-1929 рр.): 
адміністративно-територіальний та політико-економічний дискурс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі вітчизняних та зарубіжних джерел уперше в 
історіографії комплексно проаналізовано відносини між РСФРР і 
УСРР 1920-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82774  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротка Лариса Іванівна, Ротт Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційне моделювання нелінійних 
динамічних систем конкуренції видів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з чотирьох програмних модулів. 
Перший модуль містить загальну інформацію про реалізовані моделі 
та їх параметри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82775  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грипа Антоніна Леонідівна (Гриппа Антонина Леонидовна)  
 
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 авторської поезії "Недосказанность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гриппа А. Недосказанность : сборник авторской 
поэзии / А. Гриппа. - Запорожье : СТАТУС, 2017. - 424 с. 
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Анотація   
Перший збірник авторської поезії запорізької поетеси Антоніни 
Грипи. Збірник увібрав ліричні поезії, написані переважно в період 
2015-2017 років. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82776  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Не розмикай обійми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі "Сценарій художнього фільму "Не розмикай обійми" 
викладено сценарій художнього фільму, в якому викладені 
взаємовідносини молодої пари під час Революції Гідності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82777  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демешко Інна 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)  Навчальний посібник "Практичний курс української мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82778  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добридень Алла 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум з основ педагогічної 

майстерності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано 
викладено основний зміст курсу "Основи педагогічної майстерності" з 
урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82779  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Олег Станіславович, Безлюдна Віта Валеріївна, Лаухіна Інна 

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 "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 

(Мова і література (англійська)). Французька мова" другого рівня 
вищої освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 014.02 середня освіта (мова і література 
(англійська)) для підготовки магістрів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82780  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Інна Михайлівна, Цехмістер Ярослав Володимирович, 

Поляков Андрій Миколайович  
 
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)  Науково-біографічне видання "Національний медичний університет 

імені О. О. Богомольця. 175 років 1841-2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена історії Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця. Представлено 541 біографія, з яких 27 - нових, 285 - 
оновлених та доопрацьованих нарисів. Обсяг біографічного нарису 
визначається наявністю відповідного матеріалу. Наведено понад 4000 
наукових праць вчених та більш ніж 500 літературних джерел про них.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82781  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

"Повелитель Андры. Восхождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір у жанрі фентезі. Головним героєм є 
хлопчик з Асгарда, який після знищення ангелами Асгарда був 
відправлений випадковим чином на землю подібну нашій. Твір 
призначений для будь-якої цільової аудиторії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82782  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Tower Windmill" ("Tower 

Windmill")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю вітряка, вершника на 
коні та вершника на віслюку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82783  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пеганова Мирослава Валеріївна, Богатиренко Володимир 
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)  Сценарій "U.LIONS BOXING PROMOTION / ЛІГА ЖІНОЧОГО 

БОКСУ / ЛИГА ЖЕНСКОГО БОКСА /  LEGUE WOMAN BOXING / 
UNITED LIONS BOXING PROMOTION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82784  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Олег 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)  Книга "Жизненные формулы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга описує могутню зброю - життєві універсальні формули. Вони 
дуже прості та лежать на поверхні: один раз узнавши про них, Ви їх 
вже ніколи не забудете та почнете бачити навколо себе...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82785  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ілюзія життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга досліджує питання ілюзії у всіх її аспектах, відповідає на 
актуальні питання, які ми не наважуємося навіть вимовити. Знання - 
це велика цінність, яку не вкрасти і яка з нами назавжди, але її 
потрібно заслужити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82786  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінчев Дмитро Степанович  
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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 "Комп'ютерна програма для розрахунку 

робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння, з інтерфейсом у 
вигляді веб-сайту Blitz-PRO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для розрахунку робочого процесу двигунів внутрішнього 
згоряння різних типів, яка має інтерфейс у вигляді веб-сайту та 
дозволяє користувачам створювати обліковий запис і здійснювати 
необмежену кількість "проектів" з розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82787  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Я з тобою розлучаюсь!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга - поєднання юридичних знань, стародавньої філософії та 
практичних аспектів. Метою книги є захист жінок та інститут шлюбу 
за допомогою закону та філософії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82788  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морєв Олександр Анатолійович  
 
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 "Бульварне чтиво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про пригоди чоловіка, який втік з психіатричної клініки і 
поводиться як приватний детектив.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82789  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константіновська Оксана Михайлівна  (ОЛК, OLK, Оксана Левченя)  
 
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 "Килими ручної роботи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів  - це комбінація власного унікального сучасного дизайну 
з елементами традиційного народного орнаменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82790  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябець Олександр 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 "LEGAL PARTNER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір відображає рукостискання двох людей, яке втілює довіру 
між партнерами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82791  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Аліна Володимирівна  
 
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 "Метафоричні асоціативні карти "Страна обид"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Призначені для використання в роботі з жіночими образами, жалістю 
до себе, заздрістю, ревнощами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82792  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабська Віра Степанівна  
 
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 "Щоденник репетицій з оркестрового класу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоденник репетицій з оркестрового класу розроблений для студентів 
мистецьких закладів III-IV рівня акредитації та призначений для 
диригентів, які практикують репетиції з творчим колективом, 
зокрема оркестром. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82793  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба - МЕТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82794  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба - ПТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82795  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба - ЧЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82796  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван Т8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82797  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методический подход к оценке фискальной 
эффективности налогового воздействия на экономические процессы в 
регионе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сушкова Е. Е. Методический подход к оценке 
фискальной эффективности налогового воздействия на 
экономические процессы в регионе // Вісник Хмельницького 
національного університету. Економічні науки. - 2012. - Том 1. - № 4. - 
С. 202-210. 

 
Анотація   

Стаття присвячена розробці методики оцінки фіскальної 
ефективності податкового впливу на економічні процеси в регіоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82798  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван - Т9"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82799  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван Т2/1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82800  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван СК-30"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82801  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван СК-38"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82802  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бохенко Володимир 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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван - СК37"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82803  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Діана 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)  Книга "Знайомий шелест крил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія життя. Випробування тендітної і молодої дівчини Аврори 
життєвими складнощами. Що змушує людей опускати руки? 
Розчарування...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82804  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник Наталія Леонідівна, Мазуренко Олександра Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Положення 
Всеукраїнського Благодійного ЕКО-музичного Фестивалю "О.Б.РІ.Й"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі зазначено, що фестиваль - це унікальна атмосфера, яка 
розкриє творчий потенціал громадян-учасників фестивалю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82805  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Гунько (псевдонім), Кушнір Юлія 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)  Книга "Молитва Маленького Серця. Частина 1. 50 Дитячих історій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Наталія Гунько. Молитва маленького Серця - К. : 
Джерело Життя, 2016 - 96 с. 
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Анотація   
Дитячі історії спрямовують увагу дітей на добро, співчуття, дружбу, 
послух батькам тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82806  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьянін Вячеслав Вікторович, Казаченко Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Центр Управління засобами 
криптографічного захисту IP-трафіку "CryptoIP-411D"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моніторингу і оперативного управління 
криптографічно захищеною VPN.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82807  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методичний підхід до оцінки впливу податкового 
регулювання на рівень економічного розвитку регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розробці методики оцінки ступеня впливу 
параметрів податкового регулювання на рівень економічного 
розвитку регіону, враховуючи законодавчо закріплені повноваження 
місцевих органів влади та особливості організації підприємницької 
діяльності і спеціалізацію економіки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82808  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Механизм налогового регулирования 
экономического развития региона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розробці механізму податкового регулювання 
економічного розвитку регіону, дослідженню його структурних 
складових, враховуючи регіональні особливості і пріоритети розвитку 
територіально-суспільної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82809  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Станіслав Сергійович, Кривуля Сергій Вікторович, 
Бобрук Олексій Вікторович, Бабич Андрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Укргазвидобування" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма для роботи з базою даних "АРМ диспетчера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для работи з базою даних призначена для підвищення 
оперативності та якості забезпечення керівного складу та відповідних 
технічних підрозділів газопромислових управлінь оперативними 
зведеннями з видобутку і розподілу газу, газового конденсату та 
нафти. Основним призначенням програми є автоматизація процесів 
збору, обробки і відображення інформації про видобуток і 
транспортування вуглеводнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82810  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольський Володимир Васильович, Подольський Василь 
Васильович, Руденко Світлана Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 
імені академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних 
наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

378 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета вивчення психоемоційного стану у жінок 
фертильного віку в Україні, які перенесли процедуру артифіційного 
аборту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить питання щодо визначення психоемоційного стану жінок 
фертильного віку, які перенесли артифіційний аборт. На основі 
отриманих даних визначається рівень психоемоційного стресу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82811  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Світлана Андріївна  
 
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 
"Методичні рекомендації до парціальної програми "Предметне 
природознавство" для дітей старшого дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82812  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Малюнки камуфляжні 
"Mavka"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів створено як малюнки камуфляжні, які 
використовуються для нанесення на тканини та на інші різноманітні 
поверхні, які потребують маскування. Малюнки можуть бути 
використані на одязі для "розмиття" та для маскування силуету 
людини в певних умовах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82813  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Частичка Бытия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82814  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Станіслав 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 "ShipUrFriends"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розглядається розробка ігор на движку Unity 3D, огляд 
його можливостей, сильних і слабких сторін. Була розроблена 
відеогра, що демонструє можливості платформи, в процесі створення 
якої був вивчений процес розробки ігор в цілому. В результаті була 
отримана гра, яка після невеликих доробок може вийти на ринок, а 
шаблони можуть бути використані в інших проектах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82815  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцев Олександр Анатолійович, Чемерис Ганна Юріївна  
 
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"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Іван Богатир" - книга з об'ємними зображеннями на українську 
народну казку. Містить 7 розворотів з великими та 18 з маленькими 
кольоровими об'ємними сценами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82816  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
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)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-

модель Duomo di Milano" ("Паперовий Duomo di Milano")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слайс-модель архітектурного напрямку споруди Міланського собору. 
Цей тривимірний об'єкт має близько 500 елементів, які, 
перетинаючись під прямим кутом, утримують один одного. Прошарки 
слайс-об'єкта з'єднані  пазами і "замками" і безперешкодно 
складаються. Слайс-модель передає архітектурні особливості свого 
прототипу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82817  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Наталія Леонідівна, Сагайдак Ірина Степанівна, Чорна 

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

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

твору (творів)  Монографія "Економіка водокористування: стан, проблеми, 
перспективи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії визначено основні механізми регулювання 
раціонального водокористування на основі аналізу зарубіжного та 
вітчизняного досвіду. Визначено роль екологічного оподаткування як 
основного чинника стимулювання до охорони і раціонального 
використання водних ресурсів. Авторами доведено недосконалість 
механізмів екологічного оподаткування в розрізі формування 
екологічної безпеки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82818  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак Ірина Степанівна, Авраменко Наталія Леонідівна, Чорна 
Тетяна Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Формування екологічного світогляду та культури 

безпеки студентів ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід формування 
культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ. 
Розроблено методичні рекомендації з оптимізації формування, 
культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ на 
прикладі безпекознавчих дисциплін кафедри техногенно-екологічної 
безпеки УДФСУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82819  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслобойщиков Сергій 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Сковорода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про життєвий шлях видатного поета і філософа  
Г. Сковороди як співставлення кар'єри вихідців з України братів 
Розумовських та "анти-кар'єри" народного мислителя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82820  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирплюк Дмитро Володимирович (Дан)  
 
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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Гра "Політичні 
перегони" ("Політперегони")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиваюча, політична, економічна та психологічна гра з 
використанням фактора випадковості. Авторська ідея в тому, що у 
політиці беруть активну участь чотири групи (психотипи) людей, що 
мають різні, однаково важливі, ресурси: бізнесмени (гроші), активісти 
(люди), чиновники (зв'язки) та експерти (знання), які разом 
утворюють "Політичний квадрант".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82821  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торгало Юлія Ігорівна  
 
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 
"nupal ayurveda"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений зображенням словосполучення двох слів, 
виконаних оригінальним шрифтом латиницею. Слово "nupal" 
розміщено по центру та виконано великими літерами однакового 
розміру, слово "ayurveda" виконано однаковими літерами меншого 
розміру та розміщено у правому нижньому кутку логотипу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82822  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Камінська Тетяна Григорівна, 
Костенко Олександр Миколайович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Галузеві особливості формування індикаторів обліково-
інформаційної системи управління сільськогосподарським 
підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Камінська Т. Г., Краєвський В. М., Костенко О. М. 
Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної  
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системи управління сільськогосподарським підприємством // Бізнес 
Інформ. - 2016. - № 11. - С. 186-190.  

 
Анотація   

Метою статті є дослідження галузевих особливостей формування 
індикаторів обліково-інформаційної системи управління 
сільськогосподарським підприємством для побудови раціональної 
системи виробництва та реалізації продукції, що має забезпечувати 
постійне підвищення ефективності функціонування зазначеного 
суб'єкта господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82823  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Камінська Тетяна Григорівна, 
Костенко Олександр Миколайович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні 
економіки підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Камінська Т. Г., Краєвський В. М., Костенко О. М. 

Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки 
підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", серія 
"Економічні науки". - 2017. - № 2 (2). - С. 19-24. 

 
Анотація   

Аргументовано передумови виникнення нового гносеологічного 
інтегрованого напряму наукового дослідження, який поєднує або 
частково використовує складові багатьох наук і приватних теорій у 
зв'язку із все зростаючим поширенням використання сучасних систем 
штучного інтелекту, а також поступовим утвердженням 
інформаційного суспільства і нездатністю багатьох організаційних 
структур різних рівнів сформувати адекватну даному типу 
кон'юнктурних вимог систему забезпечення управління якісною 
інформацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82824  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи 
управління сільськогосподарським підприємством"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Краєвський В. М. Гармонізація індикаторів 
обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським 
підприємством // Науковий вісник Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, 
аграрний менеджмент, бізнес". - 2016. - № 249. - С. 220-229. 

 
Анотація   

Досліджено теоретичні, методичні та правові засади гармонізації 
індикаторів обліково-інформаційного відображення діяльності 
сільськогосподарських підприємств для підвищення виваженості 
управлінських рішень, що приймаються на їх основі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82825  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Камінська Тетяна 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 "Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Камінська Т. Г., Краєвський В. М. Інформаційно-
синталітичний сервіс управлінської діяльності // Вісник 
Житомирського державного технологічного університету. - 2017. - № 4 (82). - 
С. 25-31. 

 
Анотація   

В роботі досліджено теоретико-методологічні положення 
обґрунтування інформаційно-синталітичного сервісу управлінської 
діяльності за рахунок синталітичної ідентифікації проблем і ситуацій 
господарювання. Визначено, що управління - це складний 
інтелектуально-креативний процес пояснення сутності, динаміки і 
потенціалу керованого об'єкта з метою приведення його в бажаний 
стан.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82826  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Катерина Вікторівна, Гринь Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис патенту "Спосіб лікування та профілактики рекурентних 
депресивних розладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Заявлений спосіб лікування та профілактики рекурентних 
депресивних розладів можна рекомендувати для поширеного 
використання в умовах загальнопсихіатричних відділень, лікарень та 
диспансерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82827  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир Григорович, Шерстюк Олег Олексійович, 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис патенту "Спосіб моделювання першого хребця (атлант) людини 

із ABS пластика за допомогою 3D-скульптінгу у програмі ZBrush"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання запропонованого способу дозволяє отримати модель 
першого шийного хребця (атланта), який відповідає натуральним 
розмірам та який можна вивчати з різних боків, отримуючи вичерпне 
уявлення про форму та розміри, а також дозволяє чітко вивчити 
рельєф і геометрію отворів та борозен, отримати наочне уявлення про 
морфологічну будову першого хребця, не використовуючи натуральні 
кісткові препарати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82828  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Податкова безпека регіону як компроміс 
економічних інтересів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сушкова О. Є. Податкова безпека регіону як 

компроміс економічних інтересів // Молодий вчений. - 2015 - № 2 (17). - 
С. 1411-1414. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню сутності податкової безпеки регіону 
як сукупності інституціональних секторів, що характеризуються 
наявністю певних податкових інтересів та фінансових потреб. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82829  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "Крила моєї Душі..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом включає в себе наступні пісні: "Мій Крилатий 
Птах...", "Оксамитова казка", "Мамо моя...", "Лети, моя Любов...", 
"Струни Душі...", "Бабусю", "Чорними ночами", "Золоті крила 
осені". Виконавицею пісень, що входять до альбому, є Ботченко 
Валерія Андріївна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82830  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст пісні "Аміго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82831  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, 
складений твір, усний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга-практикум "Bestseller для нее" Как мотивировать мужчину на 
сверхдостижения и поступки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга - практикум складається з наступних частин: 
Ч. 1 Текстова частина книги з ілюстраціями 
Ч. 2 Листи - практичні завдання 
Ч. 3 Аудіо - версія книги 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82832  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82833  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
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 "NARODNA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82834  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
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, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Млекопитание"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів - тимчасово зафіксоване в просторі поєднання 
різнорідних коливань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82835  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
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 "Де я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82836  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошея Ігор Іванович, Біляєва Світлана Олександрівна, Гордієнко 
В'ячеслав Володимирович  

 
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 "Освітньо-професійна програма "Історія та 
археологія. Європеїстика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено профіль освітньої програми спеціальності 032 
Історія та археологія, спеціалізація: Європейські студії для підготовки 
бакалаврів, мета та характеристика програми. Визначено придатність 
випускників до працевлаштування та подальшого навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82837  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім)  
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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 "Ти пішов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82838  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляєва Світлана Олександрівна, Гордієнко В'ячеслав 

Володимирович, Скрипник Олена 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)  Науковий твір "Освітньо-наукова програма "Історія та археологія. 

Європейські студії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено профіль освітньої програми спеціальності 032 
Історія та археологія, спеціалізація: Європейські студії для підготовки 
магістрів, мета та характеристика програми. Визначено придатність 
випускників до працевлаштування та подальшого навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82839  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Євген Леонідович, Панфілов Антон 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 "Vdchvt"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82840  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Комп'ютерна програма може виконувати завдання для користувача 
на основі інформації, введеної користувачем, даних про його 
місцезнаходження, а також інформації, отриманої з різних інтернет-
ресурсів (погода, вуличний рух, новини, курси валют і цінних паперів, 
роздрібні ціни в магазинах і т. д.)  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82841  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Олена 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)  Навчальний посібник "Соціальна робота у сфері дозвілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-
трансферної системи навчання. У посібнику подано короткий 
теоретичний матеріал, термінологічний словник, питання для 
повторення курсу, окрім того передбачає виконання творчих завдань 
та волонтерську діяльність майбутнього соціального працівника 
безпосередньо в соціальних службах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82842  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
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 "Сон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82843  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петруня Рімма Миколаївна, Заремба Юлія Олександрівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Вечірки та весілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У п'єсі наречений та наречена гучно проводжають своє холостяцьке 
життя під приємні спогади, запальні розваги і конкурси та 
зворушливі зізнання. Завдяки багатонаціональним родичам молодят, 
їхнє весілля проходить за традиціями народів світу з неординарними 
тостами і побажаннями у супроводі чарівних мелодій.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82844  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саша Бриг (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 "МАТ/ПАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'єса створена для театральної постановки, що містить детальний 
опис дій учаників з додаванням образних і декоративних елеменетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82845  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Віктор Андрійович  
 
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 "Всемирный потоп и признаки его наступления"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наводиться список перших ознак настання такого лиха як Всесвітній 
потоп та рекомендації, що можно зробити для порятунку людей на 
Землі вже зараз.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82846  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суздаль Сергій Миколайович, Гоян Станіслав 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 "Пам'яті Кузьми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця пісня написана, щоб всі пам'ятали про таку видатну людину, 
співака Андрія Кузьменка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82847  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Jay Newton (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 "56 Демонов Сейскрита. Хранитель демонов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82848  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Jay Newton (псевдонім)  
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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 "56 Demons of Seyskrit. Demons' Guardian"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82849  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dance Dealer, Денс Диллер, Дэнс Диллер (псевдонім), PtizaShpak, 
Птица (псевдонім), Doka (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 "Космическая туса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82850  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dance Dealer, Денс Диллер (псевдонім), PtizaShpak, Птица 
(псевдонім), Doka (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 "Тянет в танец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82851  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dance Dealer, Денс Диллер, Дэнс Диллер (псевдонім), PtizaShpak, 
Птица (псевдонім)  
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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 "Топчем пол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82852  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dance Dealer, Денс Диллер (псевдонім), PtizaShpak, Птица 
(псевдонім), Doka (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 "Who is?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82853  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Ольга 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)  Навчальний посібник "Основи сертифікації сировини і продукції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богданова О. Ф. Основи сертифікації сировини і 

продукції : Навч. посіб. для вузів / О. Ф. Богданова. - Херсон : ХНТУ, 
2008. - 223 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82854  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Формування екологічного світогляду студентів у 
закладах вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито теоретичні основи формування екологічного 
світогляду у студентів, здійснено діагностику сформованості 
екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей та 
проведено експериментальну роботу з перевірки ефективності 
запропонованих нововведень у закладах вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82855  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
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)  Наукова стаття "Поняття, сутність, процесуальний порядок 

підготовки та призначення судово-економічної експертизи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Амеліна А. С. Поняття, сутність, процесуальний 

порядок підготовки та призначення судово-економічної експертизи / 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
юридичні науки. - 2018. - Випуск 3. Том 2. - С. 132-135. 

 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню поняття, змісту, сутності судово-
економічної експертизи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82856  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Євгенія Дмитрівна, Шерстобоєва Олена Володимирівна, 

Стародуб Вікторія Іванівна, Довгич Катерина Іванівна, Гончаренко 
Ганна Євдокимівна, Совгіра Світлана Василівна, Шавріна Віра 
Ігорівна, Кічігіна Ольга Олександрівна, Рябушенко Олександр 
Миколайович, Крижанівський Андрій Богданович, Богословська 
Марина Богданівна  

 
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 "Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів 

агроландшафтів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведено результати комплексних досліджень. 
Викладено основні принципи, критерії та ознаки напівприродних 
фітоцинозів агроландшафтів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82857  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Позааудиторна виховна робота як чинник формування 

індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у 
закладах вищої педагогічної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст монографії відображає результати наукового дослідження з 
питань формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх 
педагогів-хореографів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82858  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська Оксана Анатоліївна  
 
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)  Складений твір "Гітарна мозаїка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82859  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Мелодії душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82860  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іскандарян Фаїк Орбелович (Артём Орбелян)  
 
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)  Альбом пісень "Пасьянс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом пісень був написаний з власного досвіду та завдяки 
враженням, отриманим протягом всього життя. Збірка складається з 
12 пісень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82861  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська 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)  Методичний посібник "Гітарний дивосвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82862  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Отправная точка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82863  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельська 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 "Дневник "Путешествие в себя 10 дней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82864  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Конкурентный подход в разработке товарной 
стратегии предприятия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романчик Т. В. Конкурентный подход в разработке 

товарной стратегии предприятия / Глобальні та національні проблеми 
економіки. Електронне наукове видання. - 2017. - № 15. - С. 301-305. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82865  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчик 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в 
рекламі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романчик Т. В. Проблеми захисту прав 
інтелектуальної власності в рекламі / Законодавство України у сфері 
інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 
європейські та міжнародні виміри. - 2016. - С. 172-176. 

 
Анотація   

Розглянуто законодавчі аспекти регулювання прав інтелектуальної 
власності у рекламі, суперечки, які потребують врегулювання на 
законодавчому рівні, та шляхи оптимізації правотворення у сфері 
інтелектуальної власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82866  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Деякі аспекти залежності ефективності реклами від 
фактору часу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романчик Т. В. Деякі аспекти залежності 
ефективності реклами від фактору часу / Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету. - 2016. - № 2 (234). - С. 135-145. 

 
Анотація   

Чим раніше підприємство почне просувати власний продукт, тим 
раніше буде отримана додаткова частка прибутку, яка може бути 
спрямована на розширення виробництва або на додаткові заходи 
просування. Піднімаються питання вирішення протиріч раннього 
початку підготовки споживачів до сприйняття нового товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82867  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчик Тетяна Володимирівна  
 
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 "Теорія інновації: дослідження понятійного апарату"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романчик Т. В. Теорія інновації : дослідження 
понятійного апарату / Бізнес Інформ. - 2014. - № 10. - С. 138-142.  

 
Анотація   

В статті проведено порівняльний аналіз понятійного апарату теорії 
інновації, визначено відмінні риси у трактуваннях дефініцій різними 
авторами, наведено визначення основних категорій та побудовано 
ланцюжок логічної залежності між ними. Обґрунтовано відмінності 
між інноваційною діяльністю та інноваційним процесом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82868  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богашко Олександр Леонідович, Бріт Оксана Віталіївна, Подзігун 
Світлана 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)  Науковий  твір "Освітньо-професійна програма "бакалавр" першого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" ("Освітньо-
професійна програма "Менеджмент")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 
у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 
"Менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82869  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її 
антропологічних засад та аксіологічних чинників". Том 1 
"Пролегомени до самоорганізації суспільного буття. Концептуальні та 
методологічні основи дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У монографії досліджено онтологічні особливості та закономірності 
самоорганізації суспільної дійсності в контексті антропологічних 
засад та похідних від них аксіологічних чинників. Аналізуються 
можливості застосування концептів парадигми самоорганізації для 
аналізу суспільних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82870  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її 

антропологічних засад та аксіологічних чинників". Том 2 
"Самоорганізація людини та інтерсуб'єктивних комунікацій як 
синергійний автопоезис людської антропології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовано індивідуальний, локально-груповий та 
глобальний рівень суспільної самоорганізації у контексті 
співвідношення раціональних та ірраціональних чинників 
самоорганізації суспільства, співвідношення антропологічної та 
аксіологічної мотивації суспільної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82871  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її 

антропологічних засад та аксіологічних чинників". Том 3 
"Феноменологічні та аксіологічні чинники самоорганізації 
суспільного буття в контексті людської антропології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено феноменологічні та аксіологічні чинники 
самоорганізації суспільної дійсності в контексті синергії 
антропологічних факторів. Онтологія самоорганізації суспільного 
буття розглядається як його феноменологія та антропологія.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82872  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її 
антропологічних засад та аксіологічних чинників". Том 4 
"Самоорганізація суспільних груп та соціальних інститутів як 
панантропологічний процес"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії доводиться, що всі можливі соціальні світи та їх 
самоорганізація будуються на основі єдності антропологічних та 
аксіологічних чинників, хоча аксіологічні чинники в свою чергу є 
відображенням такої складової людської антропології як дух.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82873  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її 
антропологічних засад та аксіологічних чинників". Том 5 
"Самоорганізація українського суспільства як єдність аксіологічних 
та моральних чинників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано необхідність моральної самоорганізації 
українського суспільства та формування інтеграційного соціального 
капіталу, який відображається на афективно-чуттєвому та 
аксіологічному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82874  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Шуте-до, підчас, після" ("ШУТЕ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка казок, п'єс, оповідань написана у жанрі "Шуте" (синтез гумору, 
філософії та психології). Рекомендована автором для читання та 
сценічних втілень. Дана збірка про перетворення, які несе з собою 
кохання, пошук сенсу життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82875  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угрюмов Михайло Леонідович, Меняйлов Євген Сергійович, Черниш 
Сергій Вікторович, Угрюмова Катерина 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 "Методи нелінійного оцінювання в 
багатокритеріальних задачах робастного оптимального проектування 
та діагностування систем в умовах параметричної апріорної 
невизначеності (методології, методи, методики і реалізують їх 
комп'ютерні інтерактивні системи підтримки і прийняття рішень)" 
("ROD&IDS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прийняття рішень при формуванні вигляду 
складних технічних систем в умовах стохастичної природи вхідних 
даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82876  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсу Наталія Олексіївна  
 
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)  Наукове видання "Подомініканський костел св. Миколая в Кам'янці-
Подільському"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Урсу Н. О. Подомініканський костел св. Миколая в 
Кам'янці-Подільському / Н. О. Урсу. - Кам'янець-Подільський : 
Аксіома, 2017. - 116 с. 

 
Анотація   

Видання містить інформацію про архітектурний комплекс 
подомініканського костелу св. Миколая, єпископа Міри в Кам'янці-
Подільському, проілюстровану архівними та сучасними 
фотоматеріалами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82877  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсу Наталія Олексіївна, Гуцул Іван Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальне видання "Теоретичні основи композиції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Урсу Н. О., Гуцул І. А. Теоретичні основи композиції : 

навчально-методичний посібник для студентів ЗВО художніх та 
художньо-педагогічних спеціальностей / Автори-упорядники : Н. О. 
Урсу, І. А. Гуцул. - Вид. 2. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. - 
166 с. 

 
Анотація   

У виданні розкривається основні положення теорії та практичної 
діяльності студентів мистецьких спеціальностей у галузі 
образотворчої композиції, які необхідні для розвитку в них умінь 
вільного оперування набутими знаннями у власній художній і 
педагогічній роботі, формування наукового мистецького світогляду та 
навичок виконувати самостійні навчально-творчі й дослідницькі 
завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82878  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсу Наталія Олексіївна, Бугерчук Уляна Миколаївна  
 
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)  Монографія "Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса 
Негоди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Урсу Н. О. Чари козацького письма. Мальовниче 
життя Бориса Негоди / Н. О. Урсу, У. М. Бугерчук. - Кам'янець-
Подільський : Аксіома, 2018. - 152 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

405 

Анотація   
Монографія присв'ячена розгляду життя і творчого доробку 
видатного представника мистецької школи Поділля, заслуженого 
художника України, лауреата численних всеукраїнських та 
регіональних премій, професора кафедри образотворчого і 
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва 
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка Бориса Михайловича Негоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82879  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товарніченко Владислав Григорович  
 
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 "Моя любовь переживет меня..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82880  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Методичні основи оцінки особистої економічної 

відповідальності персоналу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є аналіз особливостей формування та руху доданого 
продукту в робочому дні, визначення методики оцінювання особистої 
економічної відповідальності в діяльності персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82881  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанець Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

406 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості логістики діяльності персоналу в 
умовах синтезу інновацій і доданого продукту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність теми обумовлена зростанням ролі творчої складової 
праці при формуванні доданого продукту, який не може розглядатися 
поза межами діяльності людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82882  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Дослідження методичних основ оцінки логістики 
руху додаткового продукту в умовах інноваційної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянута методика виміру руху доданого продукту в 
періодах робочого дня та його логістика в умовах інноваційної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82883  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні засади виміру логістики інноваційного 
руху додаткового продукту в процесі виробничої діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовується емпіричний підхід до виміру руху 
додаткового продукту в робочому дні. Пропонується додатковий 
продукт в робочому дні визначити розміром умовних коштів та 
прийняти як міру руху потенційного капіталу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82884  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Концептуальні засади економічного виміру енергії 

інновацій розміром руху маси додаткового продукту в робочому дні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню одиниці виміру енергії інновацій. 
Обґрунтовано принцип еквівалентності розміру відносного руху 
додаткового продукту в робочому дні через одиницю "personal capital" 
з абсолютним розміром руху капіталу в реальних коштах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82885  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Заслон-6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82886  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Жук"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82887  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "ЧПУ-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82888  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "ЧПУ-2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82889  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Перископ-01"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82890  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Заслон-7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82891  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Універсал-PRO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82892  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Пластина-7"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82893  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Курсор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82894  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Conceptual basis for introduction of a new risk model in 
the activity of the fiscal authorities of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлена розроблена автором нова ризикова модель 
податкового контролю, яка включає комплекс процедур, що 
передбачають послідовне проведення ідентифікації ризикових 
суб'єктів господарювання та групування за рівнем та видом 
податкового ризику. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82895  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Оксана Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

411 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання 
кредитоспроможності позичальників банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований методичний підхід до оцінки кредитоспроможності 
позичальника банку розроблено, спираючись на особливості 
кредитного процесу, який існує в банках на даний момент.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82896  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рац Ольга Миколаївна, Омельченко Оксана Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Забезпечення якості кредитного портфеля банку в 
умовах нечіткості факторного простору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надані практичні рекомендації щодо забезпечення якості кредитного 
портфеля банку в умовах невизначеності зовнішнього середовища 
шляхом оцінювання кредитоспроможності позичальників банку з 
використанням методів нечіткої логіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82897  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система управління кредитною політикою банку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою комплексного підходу сформовано контур взаємодії 
елементів кредитної політики банку та застосовано системний підхід 
до організації процесу управління кредитною політикою банку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82898  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринів Лідія Святославівна  
 
Повне ім'я або 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 "Фізична економія: нові моделі сталого розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого 

розвитку : монографія /Лідія Святославівна Гринів. - Львів : Ліга-
прес, 2016. - 424 с.  

 
Анотація   

Обґрунтовано трансдисциплінарні засади та фізико-економічну 
методологію фомування сучасної економіки сталого розвитку. 
Запропоновано авторську концепцію та моделі екологічної пропозиції 
землі, що базується на врахуванні стану біоенергетичного бюджету її 
поверхні. Запропоновано парадигму формування просторової 
макроекономіки сталого розвитку та методику визначення фізико-
економічних індикаторів сталого розвитку національної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82899  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Визначення оптимальної кривизни пружно деформованих 

вант у висячому покритті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладена методика знаходження оптимальних параметрів вантового 
покриття з паралельним розташуванням пружно деформованих вант, 
виходячи з мінімальної вартості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82900  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоманюк Микола 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)  Навчально-методичний посібник "Інтерв'юер у масовому опитуванні. 

Кишеньковий посібник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядаються особливості стандартизованих інтерв'ю 
під час проведення соціологічних досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82901  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоманюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Соціальна 

Географія". Робочий зошит. Методичні рекомендації до практичних 
та семінарських занять для студентів спеціальності 6.040104 
Географія*, 106 Географія, 103 Науки про землю, 014 Середня освіта 
(Географія) денної та заочної форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожне семінарське заняття містить завдання та питання для 
самоконтролю, які спрямовані на самостійну підготовку студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82902  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрілецький Сергій Павлович, Стрілецький Богдан 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 "Програмний комплекс mHealth Connect" 
("mHealth Connect")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує збір медичної інформації пацієнта від 
різноманітних біосенсорів, збереження медичних і персональних даних 
та розподіл доступу користувачів до цих даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82903  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Олег Олександрович, Феськов Володимир 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 "Прогнозування ускладнень під час КШ на 
працюючому серці" ("IntraCor Score")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для прогнозування ускладнень під час коронарного 
шунтування на працюючому серці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82904  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лекарь Сергій Іванович, Прокопенко Ірина Адольфівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Тези наукового твору "Податковий аспект залучення іноземного 
капіталу в епоху глобалізаційних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лекарь С. І., Прокопенко І. А. Податковий аспект 
залучення іноземного капіталу в епоху глобалізаційних процесів // 
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції. - 2017. - С. 129-131. 

 
Анотація   

Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82905  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Ірина Адольфівна  
 
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 "Податкові аспекти інноваційного розвитку 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прокопенко І. А. Податкові аспекти інноваційного 

розвитку економіки // Оподаткування та економічна безпека держави 
в епоху діджиталізації : збірник матеріалів науково-практичного 
круглого столу. - 2018. - С. 56-59. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82906  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Камералістика і камералісти: із історії світової 
фінансової думки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тучак Т. Камералістика і камералісти: із історії 

світової фінансової думки [Електронний ресурс] / Тетяна Тучак // 
Соціально-економічні проблеми і держава. - 2017. - Вип. 2 (17). -  
С. 183-190.  

 
 
 
Анотація   

Розглядається камералізм як вчення про управління державним 
господарством, яке зародилося наприкінці ХVI століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82907  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Ідеально-гуманітарні ініціативи в державах 
загального добробуту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлені форми комплексних соціальних гарантій у державах 
загального добробуту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82908  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Ірина Адольфівна, Гаврилова Валерія 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 "Досвід зарубіжних держав щодо залучення 
інвестиційних ресурсів у контексті оподаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прокопенко І. А., Гаврилова В. О. Досвід зарубіжних 
держав щодо залучення інвестиційних ресурсів у контексті 
оподаткування // Реформування податкової системи України 
відповідно до європейських стандартів : зб. матер. науково-
комунікативних заходів. - 2014. - С. 230-232.  

 
Анотація   

Проаналізовано досвід зарубіжних держав щодо стимулювання 
інвестиційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82909  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Володимир Леонідович, Тучак Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Фіскальний фактор щастя народів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрущенко В. Л., Тучак Т. В. Фіскальний фактор 
щастя народів // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, 
оподаткування. - 2018. - Вип. 2. - С. 5-10. 

 
Анотація   

З'ясовано вплив фіскального навантаження на добробут і щастя 
народів у розумінні забезпечення населення коштом податків благами 
суспільного користування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82910  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тасьмук Дмитро Ігорович, Месюра Володимир Іванович  
 
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 "Модуль визначення фітнес функції 
генетичного алгоритму для керування рухом на перехресті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль визначення фітнес функції генетичного алгоритму для 
керування рухом на перехресті обраховує значення фітнес функції, на 
основі вхідного списку значень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82911  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латанський Руслан 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)  Сценарій "Міжнародний турнір "ArtBackGammon" - турнір з нардів і 
конкурс дошок, фішок, кісточок для гри в нарди" ("Міжнародний 
турнір "ArtBackGammon")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито сценарій проведення турніру з нардів та надання 
ігровій дошці статусу повноцінного і повноправного учасника 
турніру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82912  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція автоматичного 
формування (створення) документів тендерних пропозицій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено механізм автоматичного формування пакета тендерної 
документації у повному обсязі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82913  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грейс Амбер Ланкастер (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)  Книга "Сердце Шторма: Нити жизни "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82914  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Сергій 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 "Course 
description "Gender historical studies"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс розроблено для підготовки магістрів-політологів, що 
спеціалізуються на гендерних студіях, з урахуванням досвіду 
провідних університетів, що мають схожі програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82915  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система диференційованої фізичної реабілітації при 
травматичних посткоматозних станах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблена комплексна система фізичної медичної реабілітації при 
травматичних посткоматозних станах, яка основана на принципах 
диференційованого відбору методів реабілітації, а також принципах 
циклічного наступництва, коли вихід на кожну вищу стадію 
відновлення свідомості повторює цикл дій медичного втручання 
тільки порядком вище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82916  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларка Людмила 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)  Тези наукового твору "Cтруктуризація проектів як інструмент 
удосконалення інноваційної діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ларка Л. С. Cтруктуризація проектів як інструмент 

удосконалення інноваційної діяльності підприємства // Інформаційні 
технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : Тези 
доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ 
(18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Соколова Є. І. - Харків, 
НТУ "ХПІ". - С. 198. 

 
Анотація   

Визначено роль структуризації проектів для підвищення 
ефективності інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах 
господарювання. Конкретизовано цикли проектних робіт при 
розробленні робочої структури інноваційного проекту. Наведено 
варіанти проектних робіт при встановленні мети проекту, визначенні 
можливостей реалізації проекту, проведенні попереднього розрахунку 
техніко-економічних параметрів інноваційної продукції, дослідженні 
ринку, створенні проектної команди, плануванні проектних робіт. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82917  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларка Людмила 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 "Обґрунтування господарських рішень, що 
впливають на інвестиційну привабливість підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ларка Л. С. Обґрунтування господарських рішень, 
що впливають на інвестиційну привабливість підприємства // Вісник  
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Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут". - 2017. - № 46 (1267). - С. 100-103. 

 
Анотація   

Визначено особливості планування комплексу господарських рішень, 
що впливають на рівень інвестиційної привабливості підприємства. 
Систематизовано комплекси рішень, що забезпечують цільовий 
рівень інвестиційної привабливості підприємства. Наведено вимоги до 
оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. 
Проаналізовано основні види інвестиційної привабливості. Показані 
цілі формування інвестиційної привабливості. Запропоновано 
критерії оцінювання ефективності рішень з підвищення ділової 
активності підприємства, підвищення прибутковості інвестиційної 
діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції 
підприємства, оптимізації організаційної структури, удосконалення 
матеріально-технічного забезпечення, використання основних фондів 
тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82918  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларка Людмила 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 "Обґрунтування інноваційних та інвестиційних 
проектів підприємства за умов ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ларка Л. С. Обґрунтування інноваційних та 
інвестиційних проектів підприємства за умов ризику // Вісник 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут". - 2017. - № 24 (1246). - С. 75-78. 

 
Анотація   

Визначено вплив кон'юнктури ринку на ступінь підприємницьких 
ризиків підприємства. Метою статті є аналіз стратегії інвестування 
підприємства в умовах ризику. Проаналізовано інвестиційний клімат 
України, який впливає на інноваційну та інвестиційну активність 
підприємств. Висвітлено взаємозв'язок між інноваційно-
інвестиційною діяльністю підприємства та ефективністю управління 
його потенціалом. Наведено особливості ціноутворення на 
інноваційну продукцію за умов ризику. Визначено особливості 
оцінювання системи цілей портфелю інноваційних проектів. Показана 
необхідність визначення соціально-економічного ефекту проектів при 
обґрунтуванні напрямів удосконалення інноваційної діяльності в 
умовах ризику. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82919  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз системи соціального захисту населення 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ларка Л. С. Аналіз системи соціального захисту 
населення України // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут". - 2016. - № 28 (1200). - С. 115-119. 

 
Анотація   

Запропоновано семантичні диференціали для оцінювання системи 
соціального захисту населення України. Метою статті є аналіз 
організації соціального захисту пенсіонерів, багатодітних сімей, 
безробітних, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та інвалідів. 
Завданнями статті є обґрунтування показників оцінювання 
соціального захисту основних цільових аудиторій. Наведено 
статистичні дані щодо кількості пенсіонерів та розміру середньої 
пенсії, системи пільг для багатодітних сімей, динаміки рівня 
безробіття, фінансування потреб постраждалих від аварії на ЧАЕС та 
організації соціального захисту інвалідів. Зроблено висновок про 
необхідність удосконалення системи соціального захисту населення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82920  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларка Людмила 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 "Дослідження ринку інформаційних технологій для 
управління проектами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано класифікацію програмних продуктів з управління 
проектами. Сформульовано основні цілі дослідження ринку 
інформаційних технологій в сфері проектного менеджменту. Надано 
аналіз складових інтегрованих інформаційних рішень Welcom Suite, 
Primavera Project Planner, Artemis Views. Наведено огляд пропозицій 
основних гравців на ринку інформаційних технологій з управління 
проектами. Наведено порівняльний аналіз окремих 
вузькоспеціалізованих та універсальних програмних продуктів з 
управління проектами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82921  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яніцький Андрій Костянтинович, Касьянова Ольга Ігорівна  
 
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 телепрограми "Чао, мамо!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спрямована на донесення до аудиторії ефективних практик 
розв'язання сімейних конфліктів в формі розважального реаліті-
тревел-шоу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82922  
 
Дата реєстрації авторського права  16.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "pLyashka - це зручно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис пляшки. Форма ємності нагадує велику англійську літеру "L". 
Кутова форма ємності. Два горлечка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82923  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косторной Сергій Володимирович, Яцух Олена Олексіївна, Аблязова 
Ельвіна Зуфарівна, Цап Володимир Дмитрович, Захарова Наталя 
Юріївна, Демченко Іван Володимирович, Сенік В'ячеслав 
Михайлович, Дмитров Микола 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 "Податкова система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи 
функціонування податкової системи, практичні аспекти нарахування 
окремих податків і зборів в Україні, формування податкової звітності 
в електронній формі. Навчальний посібник відповідає робочій 
програмі дисципліни "Податкова система", затвердженій в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті. 
Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та на широке коло читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82924  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Оптимізації вартості договорів страхування 
сільськогосподарської продукції за форвардними контрактами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчено порядок укладання форвардних контрактів на поставку 
зерна майбутнього врожаю. Розглянуто особливості укладання 
договорів страхування посівів й майбутнього врожаю 
сільськогосподарських культур за умов форвардного контракту та 
здійснено приклад розрахунків за основними показниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82925  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцова Наталя Миколаївна, Захарова Наталя 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 "Особливості страхування майбутнього врожаю 
зернових культур за програмою форвардних закупівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчено порядок укладання форвардних контрактів на поставку 
зерна майбутнього врожаю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82926  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Законодавче забезпечення обов'язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних 
засобів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проведено дослідження нормативно-правової бази. Проведено 
аналіз останніх законодавчих змін та розроблених законопроектів у 
галузі ОСЦПВ, які нададуть можливість поетапно наблизити 
національну систему автострахування до європейського рівня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82927  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Сучасний стан та перспективи розвитку діючої 

системи агрострахування в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проведено ґрунтовний аналіз роботи вітчизняних страхових 
компаній на ринку агрострахування та виявлено стримуючі фактори 
їх ефективної діяльності. Визначено основні напрями подальшого 
розвитку ринку агрострахування як передумови стабільного розвитку 
аграрного сектору України. Для користування фахівцями в галузі 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82928  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Андрій Васильович, Котенко Михайло Миколайович  
 
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 "ProSearch"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт розроблено у вигляді веб-сервісу, призначенням 
якого є формування та представлення рейтингу проектів з метою 
пошуку ділових контактів. Для користувачів передбачено можливість 
надання інформації про потенційних роботодавців та/або 
співробітників. У програмному продукті передбачено усі можливості, 
притаманні соціальній мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82929  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Саваріна Ірина 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)  Науковий твір "Економіко-правове забезпечення розвитку земельно-
майнових орендних відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіщак І. Т. Економіко-правове забезпечення 
розвитку земельно-майнових орендних відносин / І. Т. Кіщак, І. П. 
Саваріна. - Миколаїв : Шамрай, 2011. - 224 с. 

 
Анотація   

У науковому виданні розглянуто теоретично-методичні засади 
здійснення аграрних перетворень, економічних засад розвитку 
аграрного виробництва та земльно-орендних відносин у світовій 
практиці. Досліджено складові організаційно-правового забезпечення 
земельно-майнових орендних відносин та їх ефективності на 
сучасному етапі економіко-виробничої діяльності аграрних 
підприємств Миколаївської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82930  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
Повне ім'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 психологічного характеру "Альбом-тренинг "Я не 
боюсь летать"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
На базі існуючих у галузі психології знань, створено альбом-тренінг 
для людей з агорафобією. В цьому альбомі людина, яка боїться літати 
у літаках, може самостійно виконувати різні психологічні вправи, які 
покращать її стан, а можливо вилікують фобію повністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82931  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
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 "Організація бухгалтерського обліку застосування 
нематеріальних активів на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір призначений для організації документального 
оформлення операцій з нематеріальними активами. Доведено 
необхідність удосконалення діючих та розроблено нові форми 
первинних документів й облікових регістрів, що забезпечують 
формування єдиного інформаційного простору в системі підтримки 
прийняття рішень щодо операцій з нематеріальними активами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82932  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шигун Марія Михайлівна, 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 "Оцінка нематеріальних активів у системі обліково-
аналітичного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано існуючі підходи і методи оцінки нематеріальних 
активів, які мають свої переваги і недоліки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82933  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова праця "Кореляційна модель впливу чинників 

інтелектуалізації глобального простору на зростання національної 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена модель дає змогу визначити найбільш впливові 
чинники інтелектуалізації. Це експорт високотехнологічної продукції, 
глобальний інноваційний індекс, витрати на дослідну діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82934  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович, Терентьєв Андрій Юрійович  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математичні 

моделі динаміки середньої висоти модальних букових деревостанів 
Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить результати математичного моделювання середньої 
висоти модальних гірських букових деревостанів. Зокрема 
запропоновані математичні моделі середньої висоти чистих 
природних, мішаних природних та мішаних штучних модальних 
букових деревостанів Українських Карпат, які є основою для 
розроблення таблиць їх росту. За основу для опису динаміки середньої 
висоти у згаданих деревостанах використано ростову функцію 
Берталанфі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82935  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович, Слива Олександр Анатолійович, 

Терентьєв Андрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математичні 
моделі динаміки середньої висоти модальних соснових деревостанів 
Чорнобильської зони відчуження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82936  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевич Любов Миколаївна, Лакида Петро 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінки індексу площі листкової поверхні насаджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику визначення структурних елементів індексу 
площі листкової поверхні для лісових насаджень. Методику збору 
інформації описано детально, наведено формули проміжних 
розрахунків, структурно показано схему обробки даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82937  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєв Микола Михайлович, Косарчук Ольга Вікторівна, Поліщук 
Сергій Володимирович, Левчук Святослав Євлогійович, Отрешко 
Людмила Миколаївна  

 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Забруднення 
137Сs деревної золи у північних районах Житомирської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82938  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович, Терентьєв Андрій Юрійович  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математичні 
моделі динаміки середньої висоти модальних ялицевих деревостанів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить результати математичного моделювання середньої 
висоти модальних ялицевих деревостанів. Зокрема запропоновані 
математичні моделі середньої висоти чистих природних, мішаних 
природних та мішаних штучних модальних ялицевих деревостанів, 
які є основою для розроблення таблиць їх росту. За основу для опису 
динаміки середньої висоти у згаданих деревостанах використано 
ростову функцію Берталанфі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82939  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафанов Роберт Мордахаєвич  
 
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 "PORTO Maltese"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На творі зображено парусник. У верхній частині над парусником 
розміщено слово "Ristorante", у нижній - словосполучення "PORTO 
Maltese".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82940  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневський Валентин Павлович, Гаркушенко Оксана Миколаївна, 
Вієцька Олеся Віталіївна, Князєв Святослав Ігоревич, Чекіна 
Вікторія Денисівна, Лях Ірина Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір  "Звіт про виконання завдання наукового проекту 
"Напрями і механізми розвитку смарт-промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено цілісний комплекс теоретичних і науково-методичних 
положень, що визначають наукові засади вибору напрямів розвитку 
смарт-промисловості в Україні та використання податково-
бюджетних і фінансово-кредитних механізмів його регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82941  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваванов Кирило Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82942  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваванов Кирило Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82943  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваванов Кирило Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82944  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табунщик Галина Володимирівна, Каплієнко Тетяна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький 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 діагностування віддалено 
керованих систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для віддаленого діагностування програмно-
апаратних засобів, що підключені до плати Raspberry Pi 2 B. Дозволяє 
проводити збір, обробку та зберігання інформації, отриманої в 
результаті верифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82945  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуміло Ольга Станіславівна, Чорна Марина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання впливу чинників зовнішнього 
середовища на економічну безпеку підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Застосування даного науково-методичного підходу дозволяє 
контролювати вплив чинників зовнішнього середовища на 
економічну безпеку підприємства роздрібної торгівлі, своєчасно 
виявити загрози та координувати діяльність щодо їх попередження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82946  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носач Лариса Леонідівна, Чернишова Лариса Олексіївна, Кот Олена 
Володимирівна, Величко Катерина Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки вартості дебіторської та 
кредиторської заборгованостей підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика оцінки вартості дебіторської та кредиторської 
заборгованостей підприємства, яка базується на оцінці загальної 
вартості дебіторської та кредиторської заборгованостей з 
урахуванням можливих економічних вигод, витрат та їх формування, 
використання та повернення, а також альтернативних витрат, що 
дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82947  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носач Лариса Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності управління 
дебіторською та кредиторською заборгованостями в підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика оцінки ефективності управління дебіторською і 
кредиторською заборгованостями в підприємствах, яка базується на 
оцінці системи показників оборотності дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, що характеризують співвідношення результатів і 
витрат/ресурсів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82948  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровок Тарас Іванович, Наумов 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Стерва, мотлох, два 
хіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забута музична група за збігом обставин змушена писати пісню для 
дуже популярної молодої співачки. Учасників групи разом зі 
співачкою та її "свитою" зачиняють на студії звукозапису на 5 днів. 
Низка комедійних ситуацій передує написанню пісні, яка стає 
переможцем престижного міжнародного конкурсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровок Тарас Іванович, Наумов 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Як я вбив Бандеру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У німецькому місті Карльсруге відбувається суд над убивцею С. 
Бандери - Б. Сташинським. Події розгортаються в 1962 році. 
Детективна історія, що розгортається в залі суду, пов'язана з пошуком 
агента МЛБ, засланого туди для ліквідації Сташинського. Паралельні 
сюжетні лінії показують історичні події, пов'язані з убивством 
Бандери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82950  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму з робочою (умовною) назвою 
"Роксолана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм - це казкова версія зустрічі Роксолани і Сулеймана ще до того, 
як вони стали самою легендарною парою. Наша історія розкриє 
секрет тієї сили, завдяки якій сталися ті події, якими досі 
захоплюється весь світ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82951  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцешек Ярослав Олегович  
 
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 з робочою (умовною) назвою "Пульс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тема фільму: внаслідок жахливої автомобільної аварії молода 
українська легкоатлетка Оксана зазнає багато важких травм та 
майже втрачає зір. Але після тривалої реабілітації та повернення до 
неймовірних тренувань, вона бере золото на Паралімпіаді в Пекіні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82952  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна, Шуба Богдан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка метрологічних характеристик 
калібратора зсуву фаз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82953  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скубицька Лілія 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)  Опис з ілюстраціями "Гра "Белка в колесе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гри "Белка в колесе" - це трансформаційна фінансово-освітня 
тренінг-гра, що дозволяє кожному учаснику розкрити інвестиційне 
мислення, прокачати комунікативні навички, здатність взаємодії з 
людьми, здатність зберігати і примножувати свої кошти, виходячи з 
різних життєвих ситуацій, наближених до реальності, без ризиків і 
втрат. Гра повністю основана на реальних подіях в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82954  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федюк Вадим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Тірас-12" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Двосторонній протокол передавання даних 
"NOVA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для здійснення обміну даними в системі 
передання тривожних сповіщень між трансивером центра приймання 
тривожних сповіщень та трансивером контрольованого приміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82955  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копєйцева Людмила Петрівна, Єгорова Юлія Миколаївна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Методика викладання світової 
літератури у вищих навчальних закладах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Копєйцева Л. П. Методика викладання світової 
літератури у вищих навчальних закладах: навчально-методичний 
посібник / Л. П. Копєйцева, Ю. М. Єгорова. - Мелітополь: Вид-во 
МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 348 с. 

 
Анотація   

Призначений для магістрантів-філологів, учителів-словесників та 
викладачів закладів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82956  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федів Володимир Іванович, Олар Олена Іванівна, Микитюк Орися 
Юріївна, Боєчко Василь 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)  Навчальний посібник "Медична та біологічна фізика. Частина ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник рекомендований для студентів вищих медичних 
закладів освіти спеціальностей "Медицина" та "Стоматологія", а 
також буде корисний для лікарів, аспірантів та науковців.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82957  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обліку навантаження викладача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система призначена для веденя обліку навантаження викладача під 
час навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82958  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерипапа Володимир Васильович  
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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 "Символ Жінки, Матері Землян"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Генетично жінка наділена красою свого тіла, голосу, погляду і руху; 
розумом і спостережливістю; добротою і жертовністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82959  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івашин Євген Юрійович  
 
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)  Поема "Монах и парень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82960  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Звуки сердца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82961  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
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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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "International 

practices of collecting statistical data and the possibilities of its use in 
Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82962  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Отрешко Людмила Миколаївна, Йощенко Людмила Вікторівна, 
Поліщук Сергій Володимирович, Косарчук Ольга 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Проблеми 

відповідності гігієнічним нормативам вмісту радіонуклідів паливної 
деревини у північних районах Київської та Житомирської областей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 2017 р. проведено спряжений відбір проб ґрунту та деревини із 
лісових масивів найбільш забруднених внаслідок аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції регіонів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82963  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "NOWOCZESNE 

PODEJSCIE DO ZAANGAZOWANIA SRODKOW PRZEZ 
PRZEDSIEBIORSTWA W NOWYCH WARYNKACH WYZNAN 
FINANSOWYCH I ZYWNOSCIOWYCH"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82964  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина Миколаївна  
 
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 "Тенденції 
розвитку великих формувань як конкурентоспроможних учасників 
аграрного ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що останнє десятиліття характеризується стрімким 
формуванням досить великих, потужних, конкурентоспроможних 
формувань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82965  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Варшавська Наталя Григорівна  
 
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 "Пріоритети у 
забезпеченні конкурентоспроможності галузей аграрного сектору 
економіки в контексті євроінтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано, що аграрний сектор варто розглядати як цілісну, 
галузеву та складову частину економічної системи, яка забезпечує 
продовольчу безпеку країни за рахунок вирощування 
сільськогосподарської сировини, виробництва, заготівлі, зберігання 
та безперешкодної реалізації продукції для населення як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82966  
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Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левенштейн Леонід Мордкович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМІНТЕХ. Управління персоналом: 
Комплексна система табельного обліку і контролю доступу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма включає функції комплексного табельного обліку та 
інтеграцію з апаратним рішенням системи контролю доступу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82967  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левенштейн Леонід Мордкович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМІНТЕХ. Управління персоналом: 
Заробітна плата"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма підтримує найскладніші системи оплати праці, включаючи 
численні "галузеві" розширення і специфічні алгоритми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82968  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левенштейн Леонід Мордкович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМІНТЕХ. Управління персоналом: 
Табельний облік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для ведення табельних даних, обліку 
фактичного і невідпрацьованого часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82969  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левенштейн Леонід Мордкович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМІНТЕХ. Управління персоналом: 
Кадри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів щодо обліку кадрів, 
аналізу кадрового складу тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82970  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович, Шемсединов Тимур Гафарович, 

Радченко Микола Васильович, Тимошенко Андрій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інструментальне програмне забезпечення 
"МІА" ("ІПЗ "МІА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - сучасна захищена національна платформа для 
розробки/створення та інтеграції корпоративних і державних 
розподілених інформаційних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82971  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биков Олександр Семенович, Пономаренко Марина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Короткометражний ігровий сценарій "Борисівна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про самотню інтелігентну пенсіонерку, яка прагне бути 
потрібною і соціально-активною, але в силу певних обставин змушена 
власними зусиллями реалізовувати своє спілкування зі світом, 
використовуючи при цьому доволі оригінальні методи, які, хоча і 
відповідають її артистичній природі, не всякому прийдуться до душі, - 
писати в під'їзді на себе всілякі пакості, а потім шукати винуватих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82972  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Юлія Сергіївна  
 
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 сценарій "Потвора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ніякі обставини не змусять людину стати потворою. Окрім самої 
людини. Ми у змозі власноруч обирати якою людиною ми хочемо 
стати. І на прикладі маленького хлопчика, доля якого начебто 
спотворена обставинами у яких він живе, можна зрозуміти, що 
людяність закладено у кожну людину, а доброта та співчуття для 
людини більш природні, аніж ненависть та зло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82973  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Юлія Сергіївна  
 
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 сценарій "Монстр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перший крок до позбавлення від страху - необхідно зізнатися собі в 
тому, що він є, а далі треба діяти, боротися і перемагати...  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82974  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Ірина Віталіївна  
 
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)  Короткометражний ігровий сценарій "Домовина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літній чоловік ретельно готується до своїх похоронів, але брудний пес 
змушує його змінити свої наміри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82975  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Короткометражний ігровий сценарій "Шнурочки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будь обережний з думками. Історія двох молодих людей, що 
відбувається у наш час та демонструє як прості думки можуть змінити 
наш власний світ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82976  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 
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)  Короткометражний ігровий сценарій "Перекур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Війна надає звичним, невійськовим речам, вбивчі тактико-технічні 
характеристики. Виявляється, ТТХ може бути навіть у звичайного 
недопалка. ТТХ недопалка може вистачити для початку війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82977  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Анна Леонідівна  
 
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)  Короткометражний ігровий сценарій "Дзвінок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє шахраїв Діма та Андрій розводять людей на гроші. Кмітлива 
бабуся Марія Петрівна вирішила їх провчити. Дзвінок по телефону 
перетворився на кару для шахраїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82978  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Володимир 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)  Письмовий твір практичного характеру "Концепція обробки 
інформації що стосується соціально-виховної та психологічної роботи 
в органах і установах виконання кримінальних покарань та пробації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана концепція обробки інформації, що стосується соціально-
виховної та психологічної роботи в органах і установах виконання 
кримінальних покарань та пробації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82979  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федів Володимир Іванович, Олар Олена Іванівна, Микитюк Орися 
Юріївна, Боєчко Василь Федорович, Паладюк Володимир Васильович  
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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 "Медична та біологічна фізика. Частина І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник рекомендований для студентів вищих медичних 
закладів освіти спеціальностей "Медицина" та "Стоматологія", а 
також буде корисний для лікарів, аспірантів та науковців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82980  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожеренко Іван Олександрович, Кіріяк Світлана Григоріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Агрогідрологічні дистанційні прилади та 
автоматичні вимірювальні системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник призначений для підготовки спеціалістів 
агрометеорологів та гідрологів, які займаються спостереженнями за 
агропроцесами, гідрологічними режимами річок, озер, морів, 
водосховищ. Розділи посібника охоплюють теоретичну і практичні 
тематики з принципу роботи, будови, обслуговування 
агрогідроприладів. Значна увага приділяєься розділу технічних та 
конструктивних характеристик чутливих елементів датчиків, 
побудованих із застосуванням сучасних новітніх технологій. З 
окремих приладів надається матеріал із  застосуванням прикладних 
програм, послідовності проведення спостережень. Посібник може 
використовуватися у вищих навчальних закладах, закладах фахової 
передвищої освіти, а також спеціалістами агрогідрологічної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82981  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Дамір Олександрович (damirkut), Кізюріна Юлія Віталіївна  
 
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 "AMCASIDD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для аналізу малих і великих вибірок з 
великим об'ємом змінних різного типу розподілу значень та 
іррегулярною функцією щільності розподілу, групування їх 
дослідження у класи, характеризування цих класів та визначення 
одного значення для опису кожного класу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82982  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Ольга Федорівна, Домбровська Олена Петрівна, 
Березовський Юрій Всеволодович  

 
Повне ім'я або 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 "Експертиза сировини і продукції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82983  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Сергійович, Коліушко Денис Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Еквівалентування багатошарових 
геоелектричних структур у вигляді розрахункових моделей EQ-
MultiLayer" ("EQ-MultiLayer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє привести реальну багатошарову структуру ґрунту 
в еквівалентну три- та двошарову структуру, яка використовується 
при розрахунку нормованих параметрів заземлювальних пристроїв 
енергетичних об'єктів, та в еквівалентну двошарову структуру,  яка 
регламентується для вибору допустимих значень опору 
заземлювальних пристроїв.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82984  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексій Спицький (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 "Кадзимару - повелительница ветра (часть 1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ічірі Тамура - учень старшої школи Токіо, поступово втрачає сенс 
життя через втрату свого першого кохання. Несподіваний подарунок 
від найкращих друзів стає перепусткою у віртуальний світ, створений 
могутньою корпорацією Мірай. Та цей світ виявляється більш 
реальним, ніж здається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82985  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кечиян Армен Нодарович  
 
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 "ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає 90 віршів на чотирьох мовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82986  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшук Олексій 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 "AlligatorVM" ("Алигатор ВМ")   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82987  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаль Віктор Ігорович  
 
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 "E-FOREST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82988  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітік Анна 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 "Империя Сна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82989  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таїсія Тихонівна  
 
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 "Вкус альтруизма знать при жизни - Вроде причастие 
Всевышним"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82990  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таїсія Тихонівна  
 
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 "Избранное. Сердца волнующего крик В душе открыл 
стихов родник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82991  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Володимир 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 "Концепція управління сучасною системою підготовки 
спортсменів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практика підготовки спортсменів формується за етапами і містить 
декілька відмінних фаз її розбудови. Цій практиці притаманні 
поєднання різноманітних ресурсів, які є в розпорядженні центральних 
і місцевих органів державної влади і національних федерацій з 
олімпійських видів спорту, відповідно до норм міжнародного 
спортивного права і вітчизняного законодавства. Нова практика  
підготовки дозволяє, наприклад, в Україні, використовуючи 
різноманітні ресурси (кліматичні, надрові, матеріальні тощо), більш 
ефективно досягати запланованих змагальних результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82992  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Тетяна Леонідівна  
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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)  Твір науково-практичного характеру "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
(GOLDEN SECTION) (оздоровительная система)" ("ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичний твір "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" описує систему 
оздоровлення, основану на використанні оздоровчих технік та 
методик, знання про які накопичені різними народами протягом 
сторіч. Особливістю програми, що проводиться за цією системою, є 
одночасна участь декількох спеціалістів у сфері оздоровлення та 
профілактики захворювань та виконання ними разом із учасниками 
вправ та відповідних рекомендацій. Сиситема зарекомендувала себе 
як корисна та ефективна оздоровча методика, що  підтверджується 
результатами медичних досліджень учасників до та після 
проходження програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82993  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояр Андрій Олексійович, Шматковська Тетяна Олександрівна, 
Стащук 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 твір "Towards the theory of supranational finance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Враховуючи актуальність та високий ступінь самодостатності 
питання бюджетування в міжнародних об'єднаннях, можна 
стверджувати про появу теорії наднаціональних фінансів як окремої 
сфери досліджень в межах теорії державних (публічних) фінансів. 
Наднаціональні фінанси мають суттєві відмінні ознаки в порівнянні із 
фінансовим забезпеченням на національному або субнаціональному 
рівні. Після аналізу загальної концепції наднаціональних фінансів у 
цій статті здійснюється огляд літератури про методи та підходи, що 
можуть бути використані в процесі дослідження бюджетно-фінансових 
аспектів функціонуванння міжнародних об'єднань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82994  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
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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)  Навчальний посібник "Державний екзамен з історії держави і права 

зарубіжних країн в питаннях і відповідях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82995  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любачевський Максим 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 "Три Дня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82996  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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)  Песня "Тушите свет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82997  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
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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 "Именно ты именно та"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82998  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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 "НИЧЕГО ЛИШНЕГО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  82999  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлуцька Олена Петрівна, Добровольська Вікторія 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)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Історія мореплавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник має на меті надати студентам необхідний 
навчальний матеріал, який допоможе осягнути великий масив 
інформації з історії мореплавства; дозволить глибше зрозуміти 
хронологію розвитку мореплавства з найдавніших часів до 
сьогодення; познайомитися з історією становлення та розвитку 
вітчизняного флоту. Даний посібник призначений для студентів 
морських вищих навчальних закладів та коледжів, а також є логічним 
доповненням у загальному комплексі спеціальної підготовки фахівців 
морської галузі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83000  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов 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)  Літературний твір наукового характеру "Тёмная материя, тёмная 
энергия, тёмное пространство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведено опис зроблених автором відкриттів: 1. 
Доведений принцип фізичної реальності уявних чисел; 2. Доведена 
помилковість деяких положень спеціальної теорії відносності; 3. 
Феномен темної матерії і темної енергії пояснений існуванням 
прихованого Мультивсесвіту; 4. Виявлено новий феномен - темного 
простору, який пояснений існуванням Гіпервсесвіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83001  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "VERTUTA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кольоровий малюнок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83002  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій науково-постановного фільму "Князь 
Володимир: між пам'яттю і похвалою" ("Князь Володимир")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83003  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Володимир Васильович, Турецький 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)  Малюнок "Проект ювілейної медалі до 100-річчя проголошення 
Західно-Української Народної Республіки" ("Ювілейна медаль до 100-
річчя проголошення ЗУНР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з двої частин, які наносяться на медаль з обох 
сторін. На малюнку зображено на двох щитах герби - тризуб та лев, 
що спираються на скелю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83004  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Володимир Васильович, Турецький 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)  Малюнок "Проект ювілейної відзнаки до 100-річчя проголошення 

Західно-Української Народної Республіки" ("Ювілейна відзнака до 
100-річчя проголошення ЗУНР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з двох частин, які наносяться на відзнаку з обох 
сторін. На малюнку зображено щит, на якому лев спирається на 
скелю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83005  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

455 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірдан Олександр Петрович, Петренко Павло Степанович, Гарник 
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)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 
"Магістр" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: 
магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 
"Економіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83006  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Ірина Миколаївна, Чирва Ольга Григорівна, Поворознюк 
Інна 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 "Освітньо-професійна програма 
"Туризм" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" 
галузь знань 24 Сфера обслуговування Кваліфікація: магістр з 
туризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 242 "Туризм".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83007  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штангеєва Надія Іванівна, Азізов Талят Нуредінович, Поворознюк 
Інна Миколаївна, Кравченко Леся 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)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 

"Готельно-ресторанна справа" Другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" галузь знань 24 
Сфера обслуговування Кваліфікація: магістр з готельної і ресторанної 
справи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, навчальні 
та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі знань 24 "Сфера 
обслугогування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83008  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінська Леся Анатоліївна, Кирилюк Ірина Миколаївна, 

Осьмьоркіна Наталя 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)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 

"Туризм" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" 
галузь знань 24 Сфера обслуговування Кваліфікація: бакалавр з 
туризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 
у галузі знань 24 "Сфера обслугогування" спеціальності 242 
"Туризм". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83009  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поворознюк Інна Миколаївна, Штангеєва Надія Іванівна, Бербец 

Тетяна 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)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 

"Готельно-ресторанна справа" Першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа" галузь знань 24 
Сфера обслуговування Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної 
справи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 
у галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 
"Готельно-ресторанна справа". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83010  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жмуд Оксана Василівна, Медведєва Марія Олександрівна, Войтович 
Ігор Станіславович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 

першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 014.09 
Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
Кваліфікація: бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією 
"Інформатика")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83011  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стойка Віталій Олександрович, Чирва Галина Миколаївна, Гарник 
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)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 

"Бакалавр" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 
Економіка галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Кваліфікація: бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 
у галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 
"Економіка"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83012  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Вячеслав Вікторович, Кірдан Олександр Петрович, Стойка 
Віталій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Освітньо-професійна програма 
"Магістр" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: 
магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 
"Економіка"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83013  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галушко Сергій Миколайович, Казіміров Володимир Петрович, Роїк 
Олександр Сергійович  

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

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

твору (творів)  Колективна монографія "Структура металічних розплавів на основі 
алюмінію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У колективній монографії авторами запропонована методика 
дослідження структури металічних розплавів на основі алюмінію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83014  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана Олексіївна  
 
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 "Національно-патріотичний табір для 
студентської молоді "Дія" (I-VIII зміни)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено діяльність Національно-
патріотичного табору для студентської молоді "Дія" Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини як 
інноваційну форму виховання студентської молоді в умовах закладу 
вищої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83015  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврюсєв Сергій Михайлович, Гаврюсєва Тетяна 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 "Інформаційна система "Receipt-OB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інформаційного супроводу окремих 
напрямків обслуговування ОСББ. Програма зберігає дані про оплату 
внесків на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ, 
субсидії та пільги, а також дозволяє формувати квитанції на оплату і 
коригувати інформацію в них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83016  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішалов Володимир Дем'янович, Хохолєва Тамара Володимирівна, 
Бачинський Віктор Теодосович, Войченко Валерій Володимирович, 
Кривда Григорій Федорович, Костенко Євген Якович  
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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)  Підручник "Судова медицина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. Д. Мішалов, Т. В. Хохолєв, В. Т. Бачинський, В. В. 

Войченко, Г. Ф. Кривда, Є. Я. Костенко (за загальною редакцією В. Д. 
Мішалова). Судова медицина : підручник. / В. Д. Мішалов, Т. В. 
Хохолєв, В. Т. Бачинський, В. В. Войченко, Г. Ф. Кривда, Є. Я. 
Костенко (за загальною редакцією В. Д. Мішалова). - Чернівці : 
"Місто", 2018. - 574 с. [+167 іл.] 

 
Анотація   

Підручник призначений для вищих медичних навчальних закладів 
України до- і післядипломної освіти IV рівня акредитації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83017  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Ірина Олександрівна, Міндер Вікторія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання 

обрису ландшафту складного рельєфу (на прикладі м. Києва)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено на основі методики добору деревних рослин і містить 
інформацію щодо можливостей моделювання обрису ландшафту 
складного рельєфу насадженнями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83018  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Ірина Олександрівна, Міндер Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

добору деревних рослин для формування паркових насаджень в 
умовах складного рельєфу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях представлено методику добору деревних рослин для 
формування насаджень в умовах складного рельєфу на основі 
комплексного оцінювання їх властивостей та математичних методів 
багатокритеріального аналізу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83019  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник Світлана Василівна, Євтушенко Микола Юрійович  
 
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 "Водна токсикологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано відповідно до навчальної програми курсу "Водна 
токсикологія" для студентів вищих навчальних закладів, які 
проходять підготовку за напрямом "Водні біоресурси та 
аквакультура", з використанням новітніх досягнень у цій галузі 
науки. Може бути корисний аспірантам і науковим співробітникам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83020  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник Світлана Василівна  
 
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 "Біофізика гідробіонтів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу 
"Біофізика гідробіонтів" для студентів вищих навчальних закладів, 
які проходять підготовку за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та 
аквакультура". У ньому систематизовано матеріали щодо 
закономірностей перебігу фізичних процесів в організмах гідробіонтів 
різних рівнів складності біологічної організації. Акцентовано увагу на 
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практичному застосуванні досягнень біофізики для розвитку 
рибництва та удосконалення рибальства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83021  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Марина Олексіївна, Василишин Роман Дмитрович, Лакида 
Іван Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Математичні 
моделі конверсійних коефіцієнтів для оцінювання компонентів 
фітомаси пристиглих, стиглих та перестиглих соснових деревостанів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований науковий твір містить результати моделювання 
конверсійних коефіцієнтів з метою кількісного оцінювання 
компонентів фітомаси пристиглих, стиглих та перестиглих соснових 
деревовостанів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83022  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Петро Іванович, Блищик Володимир Іванович, Лакида Іван 
Петрович  

 
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 "Динамічна 
бонітетна шкала модальних вільхових деревостанів вегетативного 
походження Українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено математичні моделі ходу росту у висоту деревостанів 
вільхи клейкої вегетативного походження Полісся України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83023  
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Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Петро Іванович, Матушевич Любов Миколаївна, Блищик 
Володимир 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання продукції гілок крони дерев"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано особливості оцінювання продукції гілок крони дерев 
за окремими компонентами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83024  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Петро Іванович, Блищик Володимир 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці фітомаси, 
чистої первинної продукції та депонованого вуглецю вільхових 
насаджень вегетативного походження Українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено оцінювання фітомаси, чистої первинної продукції та 
депонованого вуглецю вільхових насаджень за класами бонітету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83025  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Петро Іванович, Блищик Володимир 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Математичні 
моделі динаміки основних таксаційних показників модальних 
вільхових деревостанів вегетативного походження Українського 
Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено математичні моделі середньої висоти, середнього діаметра, 
суми площ поперечних перерізів, видової висоти, середньої висоти і 
середнього діаметра частини деревостану, що вирубається, вільхових 
деревостанів регіону дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83026  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Марина Олексіївна, Василишин Роман Дмитрович, Лакида 
Іван Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Математичне 
забезпечення для оцінювання якісних параметрів компонентів 
фітомаси крон дерев сосни звичайної у пристиглих, стиглих та 
перестиглих деревостанах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований твір містить результати моделювання якісних 
параметрів компонентів фітомаси крон дерев сосни звичайної у 
пристиглих, стиглих та перестиглих деревостанах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83027  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Яковенко Ірина Олександрівна, 
Єрьоміна Лілія Євгенівна, Жейнова Світлана Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Фасилітація і тренінг на курсах 
духовно-морального спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У посібнику презентовано навчальну програму з курсу "Фасилітація і 
тренінг на курсах духовно-морального спрямування" й подано 
методичні рекомендації до практичних занять. Посібник адресовано 
здобувачам вищої освіти кваліфікаційного рівня "бакалавр". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83028  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Яковенко Ірина Олександрівна, 
Єрмак Ганна Володимирівна, Мільчевська Ганна Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Моральна культура християнства: 
історія та сучасність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику презентовано теоретичну та 
практичну частини курсу "Моральна культура християнства: історія 
та сучасність". Система практичних вправ і завдань спрямована на 
закріплення теоретичних знань на практиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83029  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
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 "Теоретико-методические подходы к классификации 
налоговых льгот в Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83030  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашевич Максим 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, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Технологічна інструкція зі способу 

виробництва шипа для льодоходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83031  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федів Володимир Іванович, Олар Олена Іванівна, Микитюк Орися 

Юріївна, Остафійчук Дмитро Іванович, Боєчко Василь 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)  Навчальний посібник "Медична та біологічна фізика. Основні 

поняття і закони електромагнетизму, оптики, квантової та ядерної 
фізики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний посібник рекомендований для студентів вищих медичних 
закладів освіти спеціальностей "Медицина" та "Стоматологія", а 
також буде корисний для лікарів, аспірантів та науковців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83032  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сташук Василь 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 "Система управління зарядними станціями 

"Charging123" ("Charging123")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система управління зарядними станціями "Charging123" - це 
програмний комплекс для організації роботи зарядних станцій 
автомобілів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83033  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Ігор 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 "Дитина та "квартирне питання" в Гетьманщині"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сердюк І. О. Дитина та "квартирне питання" в 
Гетьманщині // Eмінак. - 2018. - № 1 (21). Том 3. - С. 47-52. 

 
Анотація   

Вивчаються особливості догляду за дитиною, детерміновані умовами 
проживання населення Гетьманщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83034  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
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 "Свечение любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Свечение любви".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83035  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
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 "Очі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Текст пісні "Очі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83036  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Власенко Анна 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 "Виявлення проблем рекламної діяльності в туристичному 
бізнесі на сучасному етапі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83037  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Тетяна Миколаївна, Гулько Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Prophylaxis of implications of deviant behavior and prevention 
of offences among student's youth"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун Т. М., Гулько О. М. Prophylaxis of 
implications of deviant behavior and prevention of offences among student's 
youth // Visegrad journal on human rights. - 2018. - № 1. - С. 195-204. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83038  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андросюк Євген Миколайович, Драмарецький Олександр 
Григорович, Мовчан Костянтин Олександрович, Шапошник Ігор 
Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Сигнал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83039  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощенко Олексій Миколайович, Мовчан Костянтин Олександрович, 
Жеребець Олександр Михайлович, Кулагін Олег Валерійович, Лежнін 
Костянтин Володимирович  

 
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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Антарес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83040  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білевський Петро Станіславович, Жеребець Олександр Михайлович, 
Мовчан Костянтин Олександрович, Шапошник Ігор Андрійович, 
Усенко Володимир Юрійович  

 
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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван-Т6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83041  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андросюк Євген Миколайович, Драмарецький Олександр 
Григорович, Жеребець Олександр Михайлович, Шапошник Ігор 
Андрійович  

 
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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Жук-2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83042  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Сергій Валерійович  
 
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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Караван-Т10"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83043  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Сергій Миколайович (Муассак, Muassak, Sergio Muassak)  
 
Повне ім'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 "Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, 

балету, вистави, театралізованого видовища (шоу), художнього 
фільму, документального фільму, наукового фільму, анімаційного 
фільму, комп'ютерної програми, настільної гри) "А ла гер ком а ла 
гер ("на війні, як на війні")". Вулкан історії: народи Європи та Золота 
Орда". Науково-практичні рекомендації" (Версія UA-1.0)" ("Сценарій 
мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань) "А ла гер ком а ла гер ("на  
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війні, як на війні")". Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда". 
Науково-практичні рекомендації" (Версія UA-1.0)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій мюзиклу дає змогу на науково-творчій основі створити 
різноманітні варіанти спортивних та мистецьких дійств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83044  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
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 "Педали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83045  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, літературний письмовий твір учбового 
характеру, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний збірник "Три етюди для баяна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник адресований студентам вищих навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації спеціальності "Музичне мистецтво" (народні 
інструменти) як технічний матеріал. Кожен етюд розрахований на 
опанування різних видів фактури та різних видів технічної 
досконалості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83046  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарічев Віктор Олександрович  
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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)  Усний твір "Discrete Atomic Compression: Presentation of Technology" 
("DAC: Presentation of Technology ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному творі наведено технічну презентацію технології Discrete 
Atomic Compression (Дискретне Атомарне Стиснення). Розглянуто 
основні властивості цього методу. Також наведено результати 
порівняння ефективності запропонованої технології з ефективністю 
алгоритму JPEG.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83047  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарічев Віктор 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 "Discrete Atomic Compression: User Kit" 
("DAC: User Kit")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість використання алгоритму DAC для 
обробки цифрових зображень. До основного функціоналу належить 
стиснення зображення, відновлення стиснутого зображення, оцінка 
втрат якості, що виникають при стисненні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83048  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарічев Віктор 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 "Discrete Atomic Compression: Research Kit" 
("DAC: Research Kit")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма надає можливість дослідити ефективність застосування 
алгоритму DAC для обробки цифрових зображень, зокрема знайти 
коефіцієнт стиснення та оцінити втрати якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83049  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієв Наріман Рідьванович, Нікітюк Марися 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)  Сценарій художнього фільму "Додому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мустафа переживає розлучення з синами. Старший Назім їде в АТО, 
молодший Алім їде до Києва. Назім гине в АТО. Мустафа забирає 
синів з Києва. В дорозі Мустафа випадково вбиває корумпованого 
полісмена. Його ранять. Вони переховуються. На рибацькому човні 
добираються до Криму. Беруть тіло та йдуть, читаючи молитву. 
Раптом голос батька замовкає.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83050  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Юрій Андрійович  
 
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)  Короткометражний ігровий сценарій "Гора пензлів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За дверима знаходиться діло, а від того, якого розміру в когось 
пензель та якого кольору на ньому фарба, залежить який вплив на 
діло людина буде мати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83051  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордєєв Андрій Борисович  
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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)  Короткометражний ігровий сценарій "За мить до вічності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інвалід Дмитро спостерігає за допомогою телескопа за життям на 
вулиці. Раптом він помічає як у його ліпшого друга Петра, який 
вийшов з магазину, стався серцевий напад. Перехожі виявилися 
байдужими до Петра. Дмитро в інвалідному візку спускається з 
дев'ятого поверху та з неймовірними зусиллями рятує друга.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83052  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Наталія Вадимівна, Незабитоський Георгій Вадимович  
 
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)  Короткометражний ігровий сценарій "Десь поряд. Історія однієї 
перерви"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Юля, звичайна школярка, яку третирує інша дівчинка з її класу - 
Ліка. Жорстокість та неконртольована агресія Ліки трансформуються 
як у фізичне, так і психологічне насильство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83053  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохолкін Андрій Сергійович  
 
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)  Короткометражний ігровий сценарій "Об'єктивно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Валерій - крупний забудовник Києва, отримує листа від свого Друга. 
Він вимушено має виконати наказ Друга - сфотографувати Київ, яким  
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він є зараз. Місто засуджує Валерія, тисне на нього, дає йому шанс. 
Яким буде його вибір?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83054  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтегрована система управління 
омніканальними продажами і логістикою "UNIORDER Order 
Management System" ("UNIORDER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"UNIORDER" - це інтегрована система управління, розроблена для 
синхронізації всіх каналів продажів, замовлень, товарних знаків і для 
управління і відстеження руху всієї продукції постачальників до 
кінцевих споживачів. Оптимізація і повний контроль омніканальної 
торгівлі для прийняття правильних рішень. Програма об'єднує різні 
канали продажів, постачальників і споживачів, логістичні послуги, 
замовлення, доставку і аналітику в єдиному вікні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83055  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдін Максим Якович  
 
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 "Зображення логотипу "inTrust"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок "Зображення логотипу "inTrust" є складовою у поєднанні 
розташованих з лівої частини комбінації геометричних фігур - 
великого квадрата, малого квадрата та рівнобедреного трикутника, 
та є найменуванням Адвокатського об'єднання "ІН ТРАСТ" 
англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83056  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погуляй Сергій Сергійович, Шестаков Максим Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-виробничий кооператив "Спектр" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Gamma-Becquerel 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83057  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкіна Ганна Володимирівна, Петкогло Анатолій Миколайович, 
Бойчун Аліна Миколаївна, Попіченко Василь 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 "МІЙ ГОЛОС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це інформаційна система, яка об'єднує всіх учасників 
сфери житлово-комунального господарства і надає для них різні 
сервіси в одному місці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83058  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щегельська Тетяна Костянтинівна, Антипович Тарас Георгійович  
 
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 "Телевізійний історичний серіал "І будуть люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі історії - життя звичайних селян, які стали заручниками 
буремних часів. У кожного з героїв були свої сподівання у новому 
вимірі історії, кожен прагнув кращої долі, але життя розвело їх по 
різні боки ідеології, і, зрештою, всі вони виявилися беззахисними  
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перед безжальною машиною комуністичного режиму. Голодомор 1933 
року був нещадним як до ворогів радянської влади, так і до її щирих 
прибічників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83059  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Павло 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)  Літературний письмовий твір "pLyashka - це зручно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис пляшки. Форма ємності нагадує велику англійську літеру "L". 
Кутова форма ємності. Два горлечка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83060  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фейса Сніжана Василівна, Чопей Іван Васильович, Фейса Богдан 
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 письмовий твір "Електронна програма розрахунку 
кардіо-васкулярного ризику для хворих на неалкогольну жирову 
хворобу печінки поєднану з порушенням вуглеводного обміну та 
супутнім гіпотиреозом "Калькулятор кардіо-васкулярного ризику із 
врахуванням функціонального стану печінки та щитоподібної залози"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83061  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фейса Сніжана Василівна, Чопей Іван Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні рекомендації "Розрахунок індексу 
важкості перебігу коморбідних захворювань (індекс ВПКЗ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83062  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Окаянная душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83063  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Сергій Іванович, Єршов Дмітрій Вікторовіч  
 
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 твір "Программа проведения международного 
чемпионата по киберспорту среди детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Мир уникальных геймеров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83064  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бай Юрій Миколайович, Олійник Тетяна Іванівна, Радзівіл Тетяна 
Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Музичне мистецтво. 

Фортепіано" другого рівня вищої освіти (магістр)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма визначає нормативну частину змісту 
навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і 
професійної підготовки магістра музичного мистецтва спеціальності 
"Музичне мистецтво. Фортепіано" галузі знань 02 Культура і 
мистецтво та призначена для органів управління вищою освітою і 
вищих закладів освіти, що готують фахівців музичного профілю в 
умовах вищої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83065  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Умрихіна Оксана Станіславівна, Олійник Тетяна Іванівна, Бойко 

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 "Освітньо-професійна програма "Музичне мистецтво. 

Фортепіано" першого рівня вищої освіти (бакалавр)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма визначає нормативну частину змісту 
навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і 
професійної підготовки бакалавра музичного мистецтва спеціальності 
"Музичне мистецтво. Фортепіано" галузі знань 02 Культура і 
мистецтво та призначена для органів управління вищою освітою і 
вищих закладів освіти, що готують фахівців музичного профілю в 
умовах вищої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83066  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Умрихіна Оксана Станіславівна, Олійник Тетяна Іванівна, Бойко 
Ірина 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Музичне мистецтво. 
Фортепіано" першого рівня вищої освіти (бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма визначає нормативну частину змісту 
навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і 
професійної підготовки бакалавра музичного мистецтва спеціальності 
"Музичне мистецтво. Фортепіано" галузі знань 02 Культура і 
мистецтво та призначена для органів управління вищою освітою і 
вищих закладів освіти, що готують фахівців музичного профілю в 
умовах вищої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83067  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзівіл Тетяна Анатоліївна, Олійник Тетяна Іванівна, Бойко 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 "Освітньо-професійна програма "Музичне мистецтво. 

Інструментальне виконавство" першого рівня вищої освіти 
(бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма визначає нормативну частину змісту 
навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і 
професійної підготовки бакалавра музичного мистецтва спеціальності 
"Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство" галузі знань 02 
Культура і мистецтво та призначена для органів управління вищою 
освітою і вищих закладів освіти, що готують фахівців музичного 
профілю в умовах вищої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83068  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бай Юрій Миколайович, Олійник Тетяна Іванівна, Радзівіл Тетяна 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Музичне мистецтво. 

Інструментальне виконавство" другого рівня вищої освіти (магістр)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма визначає нормативну частину змісту 
навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і 
професійної підготовки магістра музичного мистецтва спеціальності 
"Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство" галузі знань 02 
Культура і мистецтво та призначена для органів управління вищою 
освітою і вищих закладів освіти, що готують фахівців музичного 
профілю в умовах вищої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83069  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
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 випробувань вагонних колісних 
пар"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типова методика випробувань вагонних колісних пар встановлює 
основні вимоги до методів проведення випробувань вагонних 
колісних пар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83070  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "TRENDS TO THE 

DEFINITION AND JUSTIFICATION OF THE RANGE OF DATA 
WHICH HAVE TO BE COLLECTED BY THE WAY OF PROCESSING 
AND FISH TRADING"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83071  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Методика тренінгу "Розвиток 
емоційного інтелекту. Профілактика синдрому емоційного вигорання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність розвитку емоційного інтелекту обумовлена тим, що у 
фахівця має бути добре розвинена здатність до рефлексії як 
результату здатності розуміти власні емоції та емоції інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83072  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Методика тренінгу "Розвиток 
емоційного інтелекту. Управління гнівом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність розвитку емоційного інтелекту обумовлена тим, що у 
фахівця має бути добре розвинена здатність до рефлексії як 
результату здатності розуміти власні емоції та емоції інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83073  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Рубаненко Олександр Євгенійович, 
Гунько Ірина Олександрівна  

 
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 "Визначення раціонального місця 
секціонування розподільної електричної мережі з відновлюваними 
джерелами енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення раціонального місця 
секціонування електричної мережі з розосередженими джерелами 
енергії та дає змогу визначити якими з наявних комутаційних 
апаратів доцільно розмикати контури в локальній електричній 
системі з урахуванням пошкоджуваності електрообладнання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83074  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Ростислав Олександрович, Амеліна Світлана Миколаївна  
 
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 "Інформаційні технології в перекладацькій 
діяльності"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для опанування сучасних інформаційних 
технологій у перекладацькій діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83075  
 
Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирва Ольга Григорівна, Курмаєв Петро Юрійович, Мігус Ірина 
Петрівна, Бріт Оксана 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 "Освітньо-професійна програма "Управління 
фінансово-економічною безпекою" другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування. Кваліфікація: Магістр з менеджменту. Професіонал 
з фінансово-економічної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Нормативний документ, який регламентує нормативні, 
компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні 
вимоги у підготовці магістрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83076  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський 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)  Наукова стаття "Управління фінансово-економічною безпекою 
суб'єктів господарювання в інвестиційній сфері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто шляхи удосконалення системи управління 
фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання в 
інвестиційній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83077  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович, Чвертко Людмила Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Direct foreign investments and national security: 
problems of investment policy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття спрямована на вивчення залежності між рівнем національної 
безпеки держави та обсягами залучення прямих іноземних інвестицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83078  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сирота Зоя Миколаївна, Сирота Всеволод Маркович, Волошин Петро 
Миколайович, Гекалюк Людмила Юріївна, Тименко Володимир 
Петрович, Савицька 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів факультету мистецтв 
"Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті  
"Обдарована родина - обдарована дитина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник побудовано у формі сценарію виховного художньо-
естетичного заходу, матеріали якого є теоретично та методично 
обґрунтованими і спрямовані на ефективну підготовку фахівців у 
галузі мистецької освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83079  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Сергій Володимирович, Балдинюк Олена Дмитрівна, 
Андрощук Людмила Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Хореографія)" першого рівня вищої освіти (бакалавр) за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Хореографія) зі спеціалізацією: 
художня культура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Передбачає професійну підготовку учителів хореографії на якісно 
новому рівні, здатних розв'язувати сучасні нестандартні завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83080  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Наталія Миколаївна, Левченко Наталія Володимирівна, 
Кочубей Тетяна Дмитрівна, Кравченко Оксана Олексіївна  

 
Повне ім'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 "Освітньо-наукова програма "Соціальна робота" 
третій (освітньо-науковий) рівень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі представлено профіль освітньої програми спеціальності 
231 Соціальна робота для підготовки докторів філософії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83081  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Наталія Миколаївна, Кочубей Тетяна Дмитрівна, Кравченко 
Оксана Олексіївна, Левченко Наталія Володимирівна, Албул Ірина 
Володимирівна, Бондаренко Галина Василівна, Перфільєва Майя 
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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Соціальна робота" 
другого рівня вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі представлено профіль освітньої програми спеціальності 
231 Соціальна робота для підготовки магістрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83082  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Тетяна Дмитрівна, Коляда Наталія Миколаївна, Кравченко 
Оксана Олексіївна, Левченко Наталія Володимирівна, Албул Ірина 
Володимирівна, Бондаренко Галина Василівна, Перфільєва Майя 
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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Соціальна робота" 
першого рівня вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено профіль освітньої програми спеціальності 231 
Соціальна робота для підготовки бакалаврів, мета та характеристика 
освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83083  
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Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна, Куценко Сергій Володимирович, 
Бикова Ольга 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Хореографія)" Освітнього ступеня (магістр) за спеціальністю 014 
Середня освіта (Хореографія) зі спеціалізацією: художня культура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма передбачає професійну підготовку учителів хореографії на 
якісно новому рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83084  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Марія Олександрівна, Малишевський Олег 
Володимирович, Войтович Ігор 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма. Середня освіта 
(Інформатика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма має обсяг 90 кредитів ЄКТС. Мова викладання українська.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83085  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Маргарита Іванівна, Проценко Андрій 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)  Навчально-методичний посібник "Щоденник виробничої практики 
(педагогічної)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоденник призначений для звіту студентів виробничої практики 
(педагогічної) спеціальності Середня освіта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83086  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубов Артур Шамільович  
 
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 "Біль, що не минає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історії людей, котрі допомагають українським воїнам подолати 
постравматичний синдром після повернення з фронту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83087  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Оксана Сергіївна, Зборовський Олег Володимирович, 
Симонік Микола Едуардович, Хінкулова Катерина Петрівна, 
Остріков Павло Владиславович  

 
Повне ім'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 ігрового телевізійного фільму "Козаки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний сценарій дванадцятисерійного телевізійного фільму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83088  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Євген Павлович  
 
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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "ZALOZOVA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "Зображення логотипу "ZALOZOVA".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83089  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биков Олексій Володимирович, Стеколенко Олександр Леонідович, 
Река Ольга Василівна  

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

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

твору (творів)  Тритмент документального фільму "Побудувати місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Побудувати місто" - емоційна історія про людей, які звели, будують і 
намагаються зберегти своє місто. Архітектори розповідають не тільки 
про свої твори, а й власну філософію життя, цінності і розуміння 
сучасної урбаністичної культури. Водночас цей фільм - спроба 
говорити про майбутнє Києва, про бачення міста, де житимуть нові 
покоління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83090  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Морфонологічна адаптація віддієслівних іменників 
на -ння, -ення в сучасній українській літературній мові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демешко І. М. Морфонологічна адаптація 
віддієслівних іменників на -ння, -ення в сучасній українській 
літературній мові // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія "Лінгвістика". - 2006. - № 3. - С. 29-35. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83091  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Тетяна 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)  Стаття "Становлення та історичний розвиток державної 
нотаріальної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладене у статті полягає в тому, що на даному етапі авторитет та 
значення нотаріату невпинно зростає, його діяльність пов'язана із 
різними сферами суспільного життя і тому потребує посиленого 
правового регулювання нотаріальної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83092  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Тетяна Йосипівна (Василенко)  
 
Повне ім'я або 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 "Правове регулювання діяльності державних нотаріальних 
суб'єктів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено основні питання правового регулювання 
діяльності державних нотаріальних суб'єктів України, а саме 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами за допомогою правових 
засобів упорядкування захисту і охорони прав та інтересів осіб, які 
звертаються до нотаріуса. А також досліджено юридичну сутність 
нотаріальних дій, завдання та ознаки нотаріусів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83093  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Тетяна Йосипівна (Василенко)  
 
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 "Проблеми визначення правового статусу нотаріуса в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладений у статті матеріал полягає в тому, що на даному етапі 
правовий статус нотаріусів зазнав еволюційно послідовного 
удосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83094  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Тетяна 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)  Стаття "Генеза нотаріальної діяльності у законодавстві та правовій 
доктрині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладене у статті полягає в тому, що зародження інституту 
нотаріату зумовило формування цілого комплексу пов'язаних між 
собою факторів та причин економічного та суспільного характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83095  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Тетяна 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)  Стаття "Суб'єкти та об'єкти адміністративно-правового регулювання 

державної нотаріальної діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто суб'єктів та об'єктів адміністративно-правового 
регулювання державної нотаріальної діяльності, роль яких у 
правовому забезпеченні економічних відносин підтверджено світовою 
практикою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83096  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз інструментів та методів стратегічного планування 
біоенергетики в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто SWOT і PEST аналізи як методи та інструменти 
стратегічного планування біоенергетики України. Досліджено процес 
застосування маркетингових досліджень на ринку біопалива. 
Представлений матеріал базується на власних оригінальних 
теоретичних розробках і практичних застосуваннях до них методик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83097  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Сутність маркетингового забезпечення ринкової діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті уточнюється понятійно-термінологічний апарат наукового 
тлумачення терміна "маркетингове забезпечення", надається своє 
визначенння даного поняття. Висвітлені основні елементи комплексу 
маркетингу. Представлений матеріал базується на власних 
оригінальних теоретичних розробках і практичних застосуваннях 
даних методик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83098  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчинська Юлія 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)  Стаття "Методика дослідження маркетингового середовища суб'єктів 
ринку біоенергетики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті із сучасних наукових позицій викладені основи теорії і 
практики розробки сучасних методів побудови системи маркетингу 
для біоенергетичних структур в умовах дотримання балансів інтересів 
виробників, споживачів та держави. Досліджено процес застосування 
маркетигових досліджень на ринку біоенергетики, розглянуто та 
оцінено вплив чинників макросередовища на результати поточної та 
майбутньої діяльності галузі. Представлений матеріал базується на 
власних оригінальних теоретичних розробках і практичних 
застосуваннях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83099  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрухович Софія Юріївна, Семерякова Аліна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Фелікс Австрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій художнього фільму "Фелікс Австрія". Станіславів кінця 
XIX - початку XX століття. Звичайне місто на кресах "щасливої 
Австрії", в якому живуть, страждають, закохуються, смакують 
вишуканими стравами, захоплюються шарлатанськими виступами 
ілюзіоністів, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьблених 
комодах. І на тлі епохи - долі служниці Стефанії Чорненько та 
панянки Адела Аегер, що переплелися так тісно як стовбури дерев - у 
нерозривному зв'язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, 
ні піти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83100  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Оригінальний сценарій "ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі історії лежить локальний епос існування на Дніпрі в районі 
Києва стародавнього водного монстра - наполовину людини, 
наполовину рептилії. У стародавні часи, жителі Києва регулярно йому 
приносили в жертву найкрасивіших і знатних дівчат міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83101  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожевський Олексій Миколайович, Запорожець Ірина Віталіївна, 
Мастрюков Анатолій Михайлович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз показників діяльності FOOX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для створення довільних запитів 
до накопичених показників діяльності в різних розрізах, а також на 
основі цих вибірок відображення графіків та діаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83102  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Світлана 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)  Кіносценарій документального фільму "ВАШ ВАСИЛЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій - літературний, драматичний твір, за яким буде створено 
фільм про історію життя поета та дисидента - шістдесятника Василя 
Стуса, що будується на уривках з його віршів, листів та щоденників, з 
якої ми дізнаємося про те, як ріс, мужнів та формував свої погляди поет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83103  
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Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровок Тарас Іванович, Наумов 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Третій син 
Каменяра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Драматична історія життя Петра Івановича Франка - сина великого 
українського поета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83104  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровок Тарас Іванович, Наумов 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)  Сценарій мультиплікаційного серіалу "Кузюка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повчальна історія для маленьких дітей, яка вчить правилам 
поведінки серед людей, соціально розвиває дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83105  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиленко Катерина Олегівна  
 
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 багатосерійного телевізійного фільму "МІШЕНЬ 
АНТИХРИСТА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія в жанрі детективу, драми, мелодрами точиться навколо 
розслідування в 90-ті роки минулого століття міліцією низки вбивств, 
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зникнення людей, тісно пов'язаних з діяльністю сумнозвісної 
релігійної секти "Біле братство".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83106  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Особливості призначення судової експертизи на стадіях 
досудового розслідування та судового розгляду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антонюк А. Б. Особливості призначення судової 
експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду 
// Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності 
(теорія та практика). - 2017. - 2-3 (6-7). - С. 217-222. 

 
Анотація   

Статтю присвячено особливостям проведення судової експертизи під 
час розслідування кримінальних правопорушень. Розглянуто 
проблеми щодо порядку призначення судової експертизи під час 
досудового розслідування та досудового розгляду, а також звернено 
увагу на перевірку на оцінку висновку експерта слідчим, суддею, 
прокурором під час розслідування кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83107  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Використання поліграфа в кримінальному судочинстві 
США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Линник О. В. Використання поліграфа в 
кримінальному судочинстві США // Бюлетень Міністерства юстиції 
України. - 2013. - № 3 (137). - С. 136-142. 

 
Анотація   

У статті досліджується нормативно-правове регулювання та практика 
застосування поліграфа в США. Особлива увага приділяється 
використанню поліграфа в кримінальному судочинстві для 
розслідування та розкриття злочинів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83108  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко Геннадій Андрійович  
 
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 новорічної вистави "Magic квест шоу "Шустрик" подорож 
у часі" (Сценарій "Magic квест шоу "Шустрик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Шустрик" подорож у часі - мультимедійне шоу, створене з 
використанням найсучасніших аудіовізуальних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83109  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Юрій 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 "Особи, які беруть участь у справі: окремі проблеми 
визначення та законодавчого закріплення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябченко Ю. Ю. Особи, які беруть участь у справі : 
окремі проблеми визначення та законодавчого закріплення // Право 
та державне управління. - 2017. - № 4 (29). Том 1. - С. 87-91. 

 
Анотація   

Стаття присвячена окресленню проблемних питань визначення 
єдиних засад процесуального статусу осіб, які беруть участь у справі, 
формуванню авторської пропозиції щодо визначення кола вказаних 
осіб та пропозицій щодо належного закріплення основних положень 
щодо вказаних осіб у чинному процесуальному законодавстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83110  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Юрій 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)  Стаття "Представник та його повноваження у справах за участі 
суб'єктів публічної влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябченко Ю. Ю. Представник та його повноваження 
у справах за участі суб'єктів публічної влади // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. - 2017. - № 47. Том 1. - С. 
163-166. 

 
Анотація   

На основі врахування дихотомії засад процесуального статусу 
розглядуваних учасників процесу, у статті проведено узагальнення 
існуючих наукових напрацювань щодо їх процесуального статусу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83111  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Юрій 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 "Захист судом процесуальних прав матеріально 
заінтересованих учасників цивільного процесу: питання 
вдосконалення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябченко Ю. Ю. Захист судом процесуальних прав 
матеріально заінтересованих учасників цивільного процесу : питання 
вдосконалення // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - № 5 
(20). - С. 94-97. 

 
Анотація   

Стаття присвячена характеристиці окремих особливостей захисту 
судом процесуальних прав матеріально заінтересованих учасників 
цивільного процесу, визначенню на цій основі напрямків 
вдосконалення чинного цивільного процесуального законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83112  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглов Борис Максимович  
 
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 "Ілюзія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83113  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглов Борис Максимович  
 
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 "Расстались"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83114  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережок Олександр Костянтинович  
 
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 серіал "Эскорт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескорт часто асоціюється у людей з інтимом, але це у тих людей, які 
жодного разу з цим самим ескортом не зустрічалися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83115  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крошко Ірина Валеріївна, Підвисоцький Валентин Генріхович  
 
Повне ім'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 міжнародного проекту 
"Рух Людяності" ("Рух Людяності")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цивілізаційна модель гармонійного співіснування людей зі своєю 
різноманітністю, де взаємовідносини побудовані на цінностях 
людяності, пропонується як національна ідея "Україна - країна 
Людяності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83116  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Микола Васильович, Шемсединов Тимур Гафарович, 
Городецький Ігор Павлович, Тимошенко Андрій Валерійович, Сітало 
Артем Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "МІА. 
Показники виконання державного бюджету" ("ІАС "МІА. Показники 
виконання держбюджету")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це сучасна інформаційно-аналітична 
система, що розроблена на основі сучасних інформаційних технологій 
й призначена для акумуляції, обробки та аналізу облікової інформації 
щодо витратної частини бюджету з корпоративних і державних 
розподілених інформаційних систем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83117  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович, Савельєв Олексій Олександрович, 
Градобик Олег Васильович, Іващенко Сергій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна інвентаризація "МІА" ("ЕІ МІА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Корпоративна інформаційно-аналітична система автоматизації 
проведення інвентарізації необоротних активів з використанням 
технології зчитування нанесених на інвентарні об'єкти штрих-кодів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83118  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович, Сітало Артем Сергійович, Градобик 
Олег Васильович, Іващенко Сергій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення ведення 
бухгалтерського обліку та звітності" ("ПЗ ВБОЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це корпоративна інформаційно-аналітична 
система управління, призначена для автоматизації планування, 
обліку, контролю та аналізу бізнес-процесів управлінської виробничої, 
фінансової та господарської діяльності; оперативного вирішення 
управлінських й облікових завдань; інтегрованого обміну ресурсами в 
рамках єдиного інформаційного простору для підприємств, установ і 
організацій, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, 
джерел фінансування та напрямків діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83119  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Вадим Андрійович  
 
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)  Альбом пісень "Я до тебе йду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В альбомі чотири пісні про кохання в чоловічому виконанні у 
супроводі естрадного ансамблю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83120  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Ранкове місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83121  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Весна в горах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83122  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Зелений марш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83123  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гембарук Алла Степанівна, Кирилюк Марія Андріївна, Процько 
Євгенія Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Мова і література (англійська)). Німецька мова першого рівня вищої 
освіти (бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 01402 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)). Німецька мова для підготовки бакалаврів, мета та 
характеристика програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83124  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаухіна Інна Станіславівна, Сушкевич Ольга Валентинівна, Комар 
Олег Станіславович  

 
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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Мова і література (англійська)). Французька мова першого рівня 
вищої освіти (бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 01402 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)), спеціалізації Французька мова для підготовки 
бакалаврів, мета та характеристика програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83125  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паладьєва Алла Федорівна, Прокоф'єв Геннадій Леонідович, 
Капелюшна Тетяна Вікторівна  

 
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 "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 
(Мова і література (англійська)). Іспанська мова першого рівня вищої 
освіти (бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 01402 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)), Іспанська мова для підготовки бакалаврів, мета та 
характеристика програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83126  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзівіл Тетяна Анатоліївна, Олійник Тетяна Іванівна, Бойко 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 "Освітньо-професійна програма "Музичне мистецтво. 

Інструментальне виконавство" першого рівня вищої освіти 
(бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма визначає нормативну частину змісту 
навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і 
професійної підготовки бакалавра музичного мистецтва спеціальності 
"Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство" галузь знань 02 
Культура і мистецтво та призначена для органів управління вищою 
освітою і вищих закладів освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83127  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єв Геннадій Леонідович, Білецька Ірина Олександрівна, 

Кирилюк Марія 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 "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 

(Мова і література (англійська)). Німецька мова другого рівня вищої 
освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) для підготовки магістрів, мета та характеристика 
освітньої програми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83128  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Юрій 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 "Суб'єкти, які надають суду консультаційну допомогу під час 

розгляду і вирішення справи: проблемні питання визначення та 
законодавчого закріплення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябченко Ю. Ю. Суб'єкти, які надають суду 

конституційну допомогу під час розгляду і вирішення справи : 
проблемні питання визначення та законодавчого закріплення // 
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. - 2017. - 
Випуск 29. - С. 124-126. 

 
Анотація   

Стаття присвячена уточненню окремих положень щодо правового 
статусу суб'єктів, які надають суду консультаційну допомогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83129  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Юрій 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 "Суб'єкти цивільного процесуального права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябченко Ю. Ю. Суб'єкти цивільного 

процесуального права : монографія / Ю. Ю. Рябченко. - Суми : 
видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2018. - 372 с. 

 
Анотація   

З'ясовано сутність та охарактеризовано зміст суб'єктів цивільного 
процесуального права як багатоаспектного явища, з урахуванням 
його положення у сучасній правовій доктрині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83130  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилевич Олег 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)  Літературний сценарій просвітницького документального фільму 
"#ХАРТЛАР_#СТАРІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хартлар". В перекладі з кримськотатарської мови - старенькі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83131  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор 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 "Формула Ейлера-Легези для першої критичної 

осьової сили з урахуванням нескінченно малих вищого порядку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83132  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Специфіка застосування результатів психофізіологічної 

експертизи з використанням поліграфа при розслідуванні 
кримінальних порушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Линник О. В. Специфіка застосування результатів 

психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа при 
розслідуванні кримінальних порушень // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 
2015. - Випуск 5, том 4. - С. 62-66. 

 
Анотація   

У статті аналізується можливість проведення психофізіологічної 
експертизи з використанням поліграфа та досліджуються шляхи 
застосування її результатів під час розслідування та судового розгляду 
кримінальних правопорушень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83133  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Виявлення підробки електронного цифрового підпису для 
встановлення змін у документі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізується поняття електронних документів, можливість їх 
засвідчення шляхом використання електронного цифрового підпису 
та правове регулювання таких суспільних і провових відносин 
відповідно до законодавства України. Крім того, у статті зазначено 
принцип і вимоги, яким мають відповідати електронні цифрові 
підписи, а також фальсифікація даних підписів та їх наслідки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83134  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Василівна, Цимбал Петро Васильович, Цимбал 
Тетяна Яківна  

 
Повне ім'я або 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 "Розслідування злочинів, пов'язаних із неналежним 
виконанням професійних обов'язків медичними працівниками: 
сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Омельчук Л. В., Цимбал П. В., Цимбал Т. Я. 

Розслідування злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням 
професійних обов'язків медичними працівниками : сучасний стан, 
проблеми та напрями удосконалення : монографія / Л. В. Омельчук, 
П. В. Цимбал, Т. Я. Цимбал. - Ірпінь : Видавництво Національного 
університету ДПС України, 2015 - 234 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено характерні риси та особливості методики 
розслідування неналежного виконання професійних обов'язків 
медичними працівниками. Запропоновано напрями удосконалення 
криміналістичної профілактики  та взаємодії слідчих, оперативних 
працівників та експертів при розслідуванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83135  
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Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Поняття професійної злочинності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калганова О. А. Поняття професійної злочинності // 
Юридичний вісник. - 2014. - № 1. - С. 150-154. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття професійної злочинності. Констатована 
відсутність загальнотеоретичних положень про професійного 
злочинця і професійну злочинність. Проаналізовано точки зору 
вчених на проблеми кримінальної професіоналізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83136  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Професійна злочинність у I половині XX століття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калганова О. А. Професійна злочинність у I 
половині XX століття // Науковий вісник Національного університету 
державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - № 4 
(63). - С. 127-131. 

 
Анотація   

У статті розглянуто стан професійної злочинності в I половині XX 
століття. Охарактеризовано окремі види професійних злочинів. На 
основі проведеного аналізу зроблено висновок, що професійна 
злочинність була не пасивним об'єктом державно-правової дії, а 
активним суб'єктом протистояння правопорядку і суспільству в 
цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83137  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Анастасія Борисівна  
 
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 "Перспективи розвитку міжнародного співробітництва під 
час розслідування кримінальних правопорушень у контексті 
інтеграції України до європейського співтовариства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антонюк А. Б. Перспективи розвитку міжнародного 
співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень 
у контексті інтеграції України до європейського співтовариства // 
Национальный юридический журнал : теория и практика. - 2015. - № 
5-2 (15).- С. 77-81. 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання щодо адаптації норм національного 
кримінального процесуального права до права Європейського Союзу, 
зокрема аналізуються форми міжнародної співпраці держав, зазначені 
в міжнародних договорах і національному законодавстві України. 
Розглядаються універсальні та відомчі міжнародні договори, які 
регламентують порядок співпраці держав під час кримінального 
впровадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83138  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Елементи кримінальної субкультури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Калганова О. А. Елементи кримінальної 
субкультури // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. - 2013. - Випуск 22. - Частина ІІ. - Том 3. - С. 108-111. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття та структурні елементи кримінальної 
субкультури як цілісної злочинного світу. Особливу увагу приділено 
такому явищу як кримінальне середовище. Зроблено висновок, що 
кримінальна субкультура зі зростанням злочинності все більше 
розшаровується на ряд підсистем, що протистоять офіційній культурі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83139  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганова Олена 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)  Стаття "Професійна злочинність у II половині XX століття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калганова О. А. Професійна злочинність у II 
половині XX століття // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія "Юридичні науки" - 2014. - Випуск 1, том 3. - С. 
42-45. 

 
Анотація   

У статті розглянуто стан професійної злочинності в II половині XX 
сталіття. Охарактеризовано окремі види професійних злочинів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83140  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ідрісов Бахтійор  
 
Повне ім'я або 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 
соціологічних наук "Електоральна культура населення України в 
умовах трансформації суспільства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головною метою є аналіз становлення електоральної культури 
громадян України за умов трансформації українського суспільства, 
утвердження демократичних засад його політичної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83141  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ідрісов Бахтійор  
 
Повне ім'я або 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 "Определение компонентов системной подготовки 
будущего педагога в контексте компетентностного обучения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ідрісов Б. Определение компонентов системной 
подготовки будущего педагога в контексте компетентностного 
обучения // Науковий вісник Мелітопольського державного 
педагогічного університету. - 2016. - № 1 (16). - С. 143-151. 
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Анотація   
Метою статті є визначення компонентів системного навчання 
студентів - майбутніх педагогів, у контексті формування педагогічної 
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83142  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ідрісов Бахтійор  
 
Повне ім'я або 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 "Педагогічні можливості формування і розвитку 
комунікативних компетенцій у майбутніх учителів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ідрісов Б. Педагогічні можливості формування і 

розвитку комунікативних компетенцій у майбутніх учителів // 
Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2016. -  № 1. - С. 33-42. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз науково-педагогічних джерел з питань 
змісту поняття "комунікативні компетенції".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83143  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ідрісов Бахтійор  
 
Повне ім'я або 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 "Електоральна соціологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ідрісов Б. Електоральна соціологія : навчально-

методичний посібник. / Б. Ідрісов. – Мелітополь : Видавничий 
будинок ММД, 2012. - 256 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення теорій, 
моделей і класичних методів дослідження; оволодіння новітніми 
тенденціями та напрямами сучасної соціологічної теорії; вміння 
використовувати в практиці засади досліджень в галузі електоральної 
соціології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83144  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Олег Васильович, Курмачов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Пасічний димар "Вогонь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У димаря, який включає металевий циліндричний корпус, в якому 
розміщена ємність і в нижній частині якого виконано отвір, відкидну 
металеву трубу, що має вигляд усіченого конуса, міх, що приєднаний 
до корпусу, верхня частина кришки (носик димаря) зрізана під кутом 
вправо від вертикалі таким чином, що полоща верхнього вихідного 
отвору більша, ніж площа нижнього отвору, покращується 
ергономічні показники і підвищується ККД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83145  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черемісін Микола Михайлович, Мороз Олександр Миколайович, 

Мірошник Олександр Олександрович, Єгоров Олексій Борисович  
 
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 "Вирішення задач економічної оптимізації в 

електроенергетиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний підручник "Вирішення задач економічної оптимізації в 
електроенергетиці" представлено у вигляді файлу PDF-форматі, у 
якому розглянуті питання оцінки економічної ефективності 
інвестицій в електроенергетиці, сучасні методи пошуку та аналізу 
оптимальних рішень. Наводиться методика оцінки базових 
оптимальних параметрів електричних мереж у проектних розробках. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83146  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 
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 "Голые люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83147  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 
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 "Незнакомая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83148  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович, Куценко Вадим 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 "Моделювання математичної моделі 

нелінійного генератора в кінцевому полі GF(3)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє отримати в кінцевому полі GF(3) всі 
поліноми, які мають максимальний період генерування за методом 
повного перебору, матриць їх станів та довжин їх циклів генерування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83149  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 
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 "Кайфуй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83150  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 
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 "Без пробок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83151  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штифурак Віра Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія управління та конфліктологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядаються проблеми управлінської діяльності з 
орієнтації на найважливіші теоретичні і практичні розробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83152  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замкова Наталія Леонідівна, Боковець Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
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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 для здобувачів вищої освіти економічних 
спеціальностей "Управління інноваціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику на основі узагальнення досягнень світової і вітчизняної 
науки та практики управління інноваційними процесами викладено 
теоретичні, методологічні й практичні питання інноваційної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83153  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук "Адміністративно-правове забезпечення державної 
сімейної політики в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація є першим монографічним дослідженням сучасної 
проблеми адміністативно-правового забезпечення ДСП на основі 
методології системного підходу й оцінки накопичених теоретичних і 
практичних джерел стосовно формування та організації здійснення 
ДСП в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83154  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних 
положень законодавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чеховська І. В. Соціальний захист одиноких матерів : 
аналіз основних положень законодавства // Міжнародний юридичний  
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вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2017. - 
Вип. 1 (5). - С. 191-201. 

 
Анотація   

Здійснено аналіз законодавства України щодо надання державних 
соціальних витрат, пільг та інших гарантій одиноким матерям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83155  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Правові підстави запровадження сімейного оподаткування в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чеховська І. В. Правові підстави запровадження 
сімейного оподаткування в Україні // Науковий вісник державної 
податкової служби України (економіка, право). - 2011. - № 4 (55). - С. 
160-168. 

 
Анотація   

Проаналізовано правові підстави запровадження сімейного 
оподаткування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83156  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук "Адміністративно-правовий режим детінізації 
відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних 
послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація присвячена комплексному дослідженню стану 
організаційного та адміністративно-правового забезпечення 
детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-
комунальних послуг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83157  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Василь Іванович, Олександр Сумський (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)  Збірник пісень "Гимн Усика - Братья. Василь Жадан, Олександр 
Сумський"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Братья", "С днем рождения, Володя", "Танечка", "Нам потрібний 
мир", "Я начну тебя любить", "Булькает", "Сердце мое ты разбила", 
" Тато", "Нова Сумщина", "Душа цыгана", "Леночка", "Серденько". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83158  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосякова Ірина Юліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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 з 
ілюстрацією "Модель авторського закладу позашкільної освіти - 
"ШКОЛА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ", стратегія та 
тактичні завдання діяльності" ("ШКОЛА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83159  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Андріана Володимирівна   
 
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 наукового характеру "Метод 

оцінювання необхідності зміни структури основних засобів стадії 
науково-технічної підготовки виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83160  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Євген Олександрович (Evgeniy Chernyshov, SYN)  
 
Повне ім'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 "Просвітлення/Enlightenment"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис концепції та роботи science art проекту, що відображає сучасну 
наукову парадигму у творі актуального мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83161  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ната Иванчук (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 "Капелька-Душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83162  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Дмитро 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 "Платформа для створення інтернет-
магазинів "White Bee CMS" ("White Bee CMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83163  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Олег 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 "WebWizard CRM для агентств нерухомості" 
("WebWizard CRM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83164  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з основ промислової екології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ящук Л. Б. Практикум з основ промислової екології : 

[навч. посіб. для студ. спец. 101 - Екологія, спеціалізації "Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування"] / Л. Б. Ящук ; М-во освіти і науки України, 
Черкас. держ.технол. ун-т. - Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017. - 172 с. 

 
Анотація   

Посібник застосовується при підготовці студентів вищих навчальних 
закладів, що навчаються за спеціальністю "Екологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83165  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байтеряков Олег Зуфарович, Арсененко Ірина Анатоліївна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

520 

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 "Спортивно-оздоровчий туризм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для вивчення курсу "Спортивно-оздоровчий 
туризм" і передбачає набуття технічних знань і практичних вмінь 
щодо організації і проведення туристських подорожей і змагань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83166  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тамбовцев Геннадій Вілійович, Іванова Валентина Михайлівна, 
Сапун 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)  Наукова стаття "Роль і значення екскурсій в природу в екологічному 
вихованні школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тамбовцев Г. В., Іванова В. М., Сапун Т. О. Роль і 
значення екскурсій в природу в екологічному вихованні школярів // 
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в 
онтогенезі : від методики до методології. - 2018. - С. 208-210. 

 
Анотація   

Екскурсії сприяють розвитку спостережливості, виникненню інтересу 
до природи. У процесі екскурсій закладається фундамент конкретних 
уявлень про природу свого рідного краю. Екскурсії в природу 
сприяють формуванню моральних якостей школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83167  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Іванова 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)  Наукова стаття "Екскурсійна діяльність як основа функціонування 
ринку екскурсійних послуг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Іванова В. М. Екскурсійна 
діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг //  
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова. - 2015. - Серія 4. Географія і сучасність. - Випуск 33. - 
С. 191-196. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сучасні підходи до організації екскурсійної 
діяльності та схарактеризовано особливості функціонування ринку  
екскурсійних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83168  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Application of special sanctions to ukrainian subjects of 
foreign economic activity and foreign business subjects: problems and 
improvements"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню низки проблем, пов'язаних із 
застосуванням спеціальних санкцій до українських суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів 
господарювання. 
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83169  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 
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 "Иди на"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83170  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Кириєнко Цвєтана Володимирівна 
(Сорокіна)  

 
Повне ім'я або 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 "Етнофестивальний туризм як чинник туристичної 
привабливості інтеркультурного м. Мелітополь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Сорокіна Ц. В. Етнофестивальний 
туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. 
Мелітополь // Науковий часопис Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. - 2014. - Серія 4. Географія і 
сучасність. - Випуск 20 (32). - С. 38-46. 

 
Анотація   

У статті дано визначення поняття "етнофестивальний туризм", 
складено його класифікацію. Схарактеризовані найбільш привабливі 
фестивальні заходи та запропоновано перспективні напрямки 
розвитку етнофестивального туризму м. Мелітополь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83171  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Донченко Лариса Михайлівна, Донець 
Ірина Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Природні туристичні ресурси як важливий чинник 
розвитку туризму в Запорізькому регіоні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Донченко Л. М., Донець І. А. 

Природні туристичні ресурси як важливий чинник розвитку туризму 
в Запорізькому регіоні // World Science. - 2017. - № 12 (28). - С. 41-50. 

 
Анотація   

Проаналізувавши природні особливості території Запорізького 
регіону, доходимо висновку, що одні природні туристичні ресурси - 
клімат, бальнеологічні, грязьові, біоресурси-сприяють розвитку 
туристичної діяльності, а інші - рельєф, дефіцит питної води, низький 
коефіцієнт атрактивності - стримують її.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83172  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Байтеряков Олег Зуфарович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Структурно-логічна модель дослідження 
інтеркультурного потенціалу міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Байтеряков О. З., Арсененко І. А. Структурно-логічна 
модель дослідження інтеркультурного потенціалу міста // Маterialy 
XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Naukowa 
przestrzen Europy - 2016". - 2016. - № 11. - C. 19-22. 

 
Анотація   

У статті для дослідження інтеркультурного потенціалу міста 
пропонується скористатись структурно-логічною моделлю, яка 
побудована на підставі географічного підходу, який розглядає 
передумови його формування, склад і можливості використання.   
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83173  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Байтеряков Олег Зуфарович, Донець 
Ірина Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Концептуальні підходи до організації екскурсійної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Байтеряков О. З., Донець І. А. 
Концептуальні підходи до організації екскурсійної діяльності // 
Materials of the XII International scientific and practical conference 
"Modern european scince". - 2016. - № 10. - С. 37-44. 

 
Анотація   

У статті дано визначення поняття "Екскурсійна діяльність" як об'єкта 
вивчення рекреаційної географії, географії туризму та 
екскурсознавства. Запропонована класифікація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83174  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми державного регулювання в реформуванні 
туристичної галузі в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається державне регулювання туристичної галузі в 
Україні. Досліджено роль держави в організації та розвитку 
туристичної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83175  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зав'ялова Тетяна Василівна, Непша Олександр Вікторович, 
Прохорова Лариса Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Туристський похід з учнями по вивченню геології 
рідного краю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зав'ялова Т. В., Непша О. В., Прохорова Л. А. 
Туристський похід з учнями по вивченню геології рідного краю // 
Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-
практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної 
науково-практичної конференції. - 2017. - С. 401-403. 

 
Анотація   

Походи і екскурсії по рідному краю мають не тільки велике 
краєзнавче значення, але є однією з форм національно-патріотичного 
виховання, спрямованого на почуття гордості за свою малу 
батьківщину, її красу та багатство.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83176  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Сердца частичку не на минутку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83177  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Я іду по місту, навкруги вогні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83178  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Я уже не помню о тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83179  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Эластично"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83180  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Оставайся собой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83181  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Тело"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83182  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Провинциальный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83183  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Полнолуние"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83184  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Миру - мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83185  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег 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)  Науковий твір "Дорожня карта розвитку АСКОЕ в Україні в рамках 
концепції Smart Grid"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано досвід побудови і застосування АСКОЕ в Україні і 
результати розгортання Smart Metering  Systems в державах-членах 
ЄС. За результатами аналізу розроблено дорожню карту імплементації 
в АСКОЕ новітніх Smart Grid-технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83186  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олена 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)  Стаття "Модель формування здоров'язбережувальної компетентності 
майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткачук О. Г. Модель формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у 
освітньому процесі з фізичного виховання // Науковий часопис. Серія 
15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична 
культура і спорт/". - 2018. - Випуск 6 (100) 18. - С. 81-85. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано авторську модель формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у 
освітньому процесі з фізичного виховання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83187  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович, Сорока Сергій Вячеславович  
 
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 "Тримати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83188  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван 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 "Мати казала"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83189  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван Петрович, Сорока Сергій Вячеславович  
 
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 "Не вмію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83190  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван 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 "О мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83191  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван 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 "Сонце світить всім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83192  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван 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 "Сонячна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83193  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Іван 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 "Її"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83194  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікін Олег 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)  Письмовий твір "Звездный разум, рисуя круги на полях - предлагает 

нам диалог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кола на полях - це демонстрація можливості впливу на Флору з 
центра планети - це спроба зоряного розуму встановити контакт з 
нами.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83195  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікін Олег 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)  Письмовий твір "Жизнь - или не жизнь?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Крім форм життя (Флора, Фауна, Простір), що розвиваються 
життєвими циклами, є щє одна - Вища Форма Життя планети. Це 
заради неї все в цьому світі рухається, живе і вмирає.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83196  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заікін Олег 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)  Письмовий твір "Душа и бессмертие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріалізм заперечує наявність душі у людини. Але кожен з нас знає, 
що вона є.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83197  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Stay with the stars"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83198  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Other way around"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83199  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Never late"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83200  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Diamond"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83201  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Deep dive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83202  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Intro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83203  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Наталія Олександрівна, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Хащі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83204  
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Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Glue your heart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83205  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Freeze and melt"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83206  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Golden night"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83207  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Дмитро Романович, Філатов Євген 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)  Музичний твір з текстом "Forest ballad"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83208  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснопєвцева Анастасія 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)  Літературний письмовий твір "SIMPLE ENGLISH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83209  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітня програма "Професійна освіта (харчові 
технології)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі представлено профіль освітньої програми спеціальності 015 
Професійна освіта (харчові технології) для підготовки магістрів, мета 
і характеристика освітньої програми. Визначено програми 
компетентності: загальні, фахові, а також програмні результати 
навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83210  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснокутська Наталія Станіславівна, Сокол Наталія Анатоліївна  
 
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 портфелю заходів соціальної 
відповідальності підприємства з урахуванням пріоритетів 
стейкхолдерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір базується на засадах комплексної оцінки та містить 
показники, що відображають мотиви і готовність торговельного 
підприємства до реалізації проектів соціальної відповідальності, а 
також пріоритетність заходів економічного, екологічного та 
соціального спрямування з урахуванням значущості та очікувань 
зацікавлених сторін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83211  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснокутська Наталія Станіславівна, Круглова Олена Анатоліївна, 
Сокол Наталія Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання транспарентності 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір базується на засадах комплексної оцінки та містить 
систему показників для оцінювання фінансової, правової, соціальної 
прозорості, прозорості управління, сформованих з огляду на інтереси 
ключових стейкхолдерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83212  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бешенцева Оксана Анатоліївна  
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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 науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Значення навчально-

методичних комплексів для навчання іноземних студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядаються питання розробки, створення і застосування у 
навчальному процесі засобів навчання, що сприяють не лише 
трансформації навчальної інформації в знання та вміння студентів, 
але й інтенсифікації навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83213  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистунов Олексій Юрійович  
 
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 "Перспективи застосування 
мультимедійних технологій у навчанні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядаються перспективи інтеграції сучасних 
мультимедійних технологій з традиційними засобами навчання. 
Розглянута можливість використання на сторінках шкільного 
друкованого підручника Інтернет-посилань у вигляді такого 
різновиду баркодів як QR-кодів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83214  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Григорович  
 
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)  Збірник віршів та оповідань "ДОНЕЦКИЙ ИЗЛОМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До даного збірника віршів та оповідань включено вірші та розповіді, 
написані автором, перебуваючим вдалині від рідного дому не з його  
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вини, а у зв'язку з проведенням АТО, у м. Донецьк. Автор 
залишається вірний своїм переконанням. Викладено про дружбу та 
людинолюбство, милосердя та любов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83215  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями до навчальної карткової гри "ОГОРОДНОЕ 
УМНОЖЕНИЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з тексту правил гри та ілюстрацій спеціальних 
карток. Сюжет гри: кожна картка - це умовне насіння якої-небудь 
рослини. На зворотній стороні кожної картки вказане число-підказка: 
якщо це число є результатом перемноження чисел з таблиці 
множення, то на лицьовій стороні картки намальований бур'ян.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83216  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Анатолій 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)  Повість "Бісів зрадник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість "Бісів зрадник" не є вимислом. Вона містить авторське 
опрацювання реальних подій, відтворених по архівних документах та 
долях людей того часу, у тому числі і моїх власних родичів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83217  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерешко Єлизавета Данилівна, Цивільський Федір Миколайович, 
Чорний Дмитро Олегович  
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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 "Mechanical Hand Control Program" 

("МНСР")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для керування механічними частинами 
біомеханічних протезів кінцівок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83218  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, 

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83219  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко Геннадій Андрійович  
 
Повне ім'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 концертно-театралізованої шоу програми 3-D етно-шоу 
"Four seasons"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концертно-театралізована шоу-програма 3-D етно-шоу "Four season" - 
сучасна мультижанрова вистава з використанням 3-D мапінгу, 
лазерних технологій та інтерактивного відеоекрану. 3-D етно-шоу 
"Four season" є синтезом кращих тенденцій сучасної музичної 
культури та традиційного етно-фольку, українського національного 
костюму та елементів fashіon-show.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83220  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Helen Lindholm (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 "O'linear Essential Oils"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга написана як для тих, хто багато років закоханий в ефірні олії, 
так і для початківців в ароматерапії. Завдяки величезній кількості 
сумішей і рецептів, книга стане справжнім практичним посібником з 
використання ефірних олій. Твір написаний англійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83221  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Турбіна Оксана Ігорівна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інноваційний розвиток національної економіки 

України на засадах розбудови електроенергетичного комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бєлякова О. В. Інноваційний розвиток національної 

економіки України на засадах розбудови електроенергетичного 
комплексу : монографія; за науковою редакцією д-ра наук, професора 
Солохи Д. В. / О. В. Бєлякова, О. І. Турбіна. - Мукачево : ЕЛАРА, 2016. 
- 342 с. 

 
Анотація   

Наукова робота присвячена дослідженню механізмів та підходів до 
формування інноваційного розвитку національної економіки України 
на засадах розбудови електроенергетичного комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83222  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро 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)  Монографія "Теоретико-методологічні засади ефективного 
управління інноваційним потенціалом регіональних соціально-
економічних систем"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д. В. Теоретико-методологічні засади 
ефективного управління інноваційним потенціалом регіональних 
соціально-економічних систем : Монографія. - Донецьк : СПД 
Купріянов В. С., 2011. - 306 с. 

 
Анотація   

Наукове дослідження присвячене актуальним питанням сучасної 
теорії і практики ефективного управління інноваційним потенціалом 
регіональних соціально-економічних систем в умовах механізму 
господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83223  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Функціонування і розвиток інноваційного потенціалу 
регіональних соціально-економчних систем: теорія, методологія, 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д. В. Функціонування і розвиток 
інноваційного потенціалу регіональних соціально-економчних систем : 
теорія, методологія, практика : монографія / Д. В. Солоха. – Донецьк : 
ВІК, 2012. - 438 с. 

 
Анотація   

Наукове дослідження присвячене обґрунтуванню наукових засад 
формування і розвитку інноваційного потенціалу регіональних 
соціально-економічних систем і ефективної системи управління ним з 
використавнням системного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83224  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
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 наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Трикстер" - "простак" - "маска " в художній прозі 

І. С. Нечуя-Левицького та Марка Твена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Долгушева О. В.  "Трикстер" - "простак" - "маска " 
в художній прозі І. С. Нечуя-Левицького та Марка Твена // Типологія 
української та американської літератур. - Ч. 1. На порубіжжі ХІХ-ХХ 
сторіч : Зб. наук. праць / За ред. С. М. Пригодія. - К.: Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", - 2004. - с. 4-27. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83225  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "АНАЛІЗУЄМО АНГЛОМОВНЕ 

ОПОВІДАННЯ (DISCOVERING AN ENGLISH SHORT STORY): 
навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської 
мови (філологічне читання) для студентів 3 курсу факультету 
іноземних мов"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83226  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирва Ганна 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 "Методологія та організація 

наукових досліджень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методологія та організація наукових досліджень: 
навч.-метод. посіб. для студентів, магістрантів та аспірантів 
економічних спеціальностей закладів вищої освіти [укладач : Чирва 
Ганна] - Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 188 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику охарактеризовано методологічні 
основи наукового пізнання та творчості, особливості науково-
дослідницької роботи студентів, підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83227  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи дистанційного навчання у 

початковій освіті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Муковіз О. П. Основи дистанційного навчання у 

початковій освіті: (навчально-методичний посібник) / О. П. Муковіз. – 
Умань : Візаві, 2018. - 128 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглядається теорія та 
практика використання технологій дистанційного навчання в 
ситстемі неперервної педагогічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83228  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дука 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)  Монографія "Історико-краєзнавча діяльність у змісті роботи 

дитячого руху України в період 60-х років XX ст."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність у змісті 

роботи дитячого руху України в період 60-х років XX ст. : монографія / 
Тетяна Миколаївна Дука. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 196 с. 

 
Анотація   

У монографії розкриваються проблеми історико-краєзнавчої 
діяльності у змісті роботи дитячого руху України в період 60-х рр. XX ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83229  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана Олексіївна, Вдовиченко Наталія Вікторівна, 

Круглій Наталія Володимирівна, Мельник Оксана Іванівна, Чупіна 
Катерина 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)  Навчально-методичний посібник "Соціально-психологічний театр 
"Почуй! Побач!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні презентовано соціально-психологічний театр як сучасну 
форму соціально-виховної роботи з українською і студентською 
молоддю та інноваційну технологію соціально-педагогічного 
патронажу і психологічного супроводу в умовах закладу освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83230  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Галина 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)  Навчальний посібник "Основи соціально-правового захисту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи соціально-правового захисту. Навчальний 
посібник // Уклад. : Г. В. Бондаренко. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 
2015. - 124 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник з курсу "Основи соціально-правового захисту" 
укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83231  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана 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)  Навчальний посібник "Національно-патріотичний табір для 
студентської молоді "Дія" (I-VIII зміни)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено діяльність національно-
патріотичного табору для студентської молоді "Дія" уманського  
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державного педагогічного університету імені Павла Тичини як 
інноваційну форму виховання студентської молоді в умовах закладу 
вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83232  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 

українознавчої роботи в школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено теоретичне узагальнення і обґрунтовано новий 
підхід до проблеми підготовки вчителів-філологів до українознавчої 
роботи в школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83233  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 

Миколайко Валерій Павлович, Душечкіна Наталія 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)  Колективна монографія "Систематизація регіональних екомереж та 

перспективних заповідних територій Південно-Бузького 
меридіонального екологічного коридору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати комплексних досліджень Південно-Бузького 
меридіонального екологічного коридору. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83234  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браславська Оксана Володимирівна, Половка Сергій Григорович, 

Ситник Олексій Іванович, Козинська Ірина Петрівна, Максютов 
Андрій Олексійович  
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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)  Колективна монографія "Географічні об'єкти України та залучення 
студентської молоді до їх вивчення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено особливості дослідження географічних 
об'єктів України, здійснено історичний огляд еволюції поглядів на їх 
розвиток, охарактеризовано різноманітні ландшафти України та 
сучасні підходи до їх вивчення студентською молоддю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83235  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Марія Андріївна, Сушкевич Ольга Валентинівна, 

Долинський Євген Володимирович, Цимбал Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно)" другого рівня 
вищої освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми зі спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад включно) для підготовки магістрів, мета та 
характеристика освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83236  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постоленко Ірина Сергіївна, Безлюдний Олександр Іванович, Холод 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Середня освіта 

(мова і література (англійська))" другого рівня вищої освіти 
(магістр)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми зі спеціальності 014.02  середня освіта (мова і література 
(англійська)) для підготовки магістрів, мета та характеристика 
освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83237  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипуліна Юлія Сергіївна  
 
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 продукування знань на промисловому 
підприємстві в контексті інноваційного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано механізм продукування знань на промисловому 
підприємстві з урахуванням інноваційної культури, що розглядається 
як головна складова його інноваційного потенціалу і визначає 
готовність та спроможність персоналу створювати нові знання, для 
забезпечення інноваційного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83238  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тацишин Ігор Богданович  
 
Повне ім'я або 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-правове забезпечення рекламних 
відносин в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тацишин І. Б. Адміністративно-правове 
забезпечення рекламних відносин в Україн : Монографія / І. Б. 
Тацишин. - Львів, 2011. - 200 с. 

 
Анотація   

У монографії викладено специфіку адміністративно-правового 
регулювання інформаційних відносин у галузі реклами в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83239  
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Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасюк Ганна 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)  Дитяча книга в малюнках "Rainbow Rabbit meets the World"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дятяча книга призначена для дітей віком від 0 до 5 років, яка навчає 
дитину, допомагає вивчити кольори, показує, що є цікавого у цьому 
світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83240  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боханов Сергій Миколайович  
 
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 авторський пісень "Мы дети прошлого тысячелетия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить пісні під такими назвами: "Июль". Основна тема - 
надія на зміни до кращого. "Легенда". Основна тема - поняття любові. 
"Мы дети прошлого тысячелетия". Основна тема - вічні цінності у 
вихорі швидкоплинних обставин. "Парус". Основна тема - у кожного 
є свій острів скарбів, який він мусить знайти. "Пришла зима". 
Основна тема - зимові дива.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83241  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітка Зоя 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)  Книга "Теперь я знаю адрес одиночества"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Квитка Зоя. Теперь я знаю адрес одиночества / Зоя 
Квитка. - К. : Саммит-Книга, 2018. - 256 с. 

 
Анотація   

Чотири оповідання, що не об'єднані сюжетом, але розкривають одну 
ідею - світовідчуття, пошук смислового ядра самотності як початкової 
та кінцевої точки вектора життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83242  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 
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)  Книга "Додатково про енергетику..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі представлені основи розрахунку та проектування 
нових енергетичних пристроїв - пристроїв з невичерпним 
енергетичним ресурсом. Дані розробки основані повністю на патентах 
України на корисну модель № 117799, 117800, 116727, заявках на 
патент України а201410936, U201708145, а201800153 та авторських 
працях періоду 2014-2018 рр., які, безумовно, будуть 
використовуватися не тільки на приладах та апаратах для 
дослідження космосу, матерії - простору - часу, при освоєнні 
іншопланетних багатств, але й в будь-яких механізованих 
технологічних процесах і будь-де.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83243  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Пісні" Частина 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено 23 вірша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83244  
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Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Дмитренко Оксана Юріївна  
 
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 "Дышать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83245  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осецький Валерій Леонідович, Кравченко Володимир Анатолійович, 
Мицюк Світлана Василівна, Новікова Ірина Едуардівна  

 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розбудова 
інноваційної моделі економіки України в умовах європейської 
інтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено складові моделі економічного зростання економіки 
України в умовах європейської інтеграції: інституційні засади, 
інвестиції, праця, підприємство, інновації, конкурентноспроможність. 
Здійснено послідовний аналіз теоретичних засад розробки стратегії 
економічного зростання та основних напрямів її реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83246  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
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  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Я мушу мовчати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Лірична збірка поезій - перша творча добірка автора, в якій 
представлено на читацький розсуд роздуми і розповіді з життя самого 
автора, де переплелись радості і болі, тривоги, життєві невдачі і 
звершення мрій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83247  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LemOjOvie (псевдонім), LemOjOvie (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 "Hosa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83248  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Braii (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 пісень "City of nothing"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83249  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "БРИЗ-ПРО"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83250  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова доповідь "Нова індустріалізація - реальний шанс для 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті основні особливості розвитку промисловості України. 
Виявлені чинники, що гальмують її розвиток. Вперше запропоновано 
системну стратегію нової індустріалізації держави.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83251  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Коменчук Ірина Євгеніївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція формування вектору з 
нерівномірно розподіленими значеннями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму формування нерівномірного вектору значень. 
Якщо неможливо рівномірно розподілити значення, то надлишкові 
точки буде розміщено в кінець вектору. Реалізовано перевірку 
довжини кінцевого вектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83252  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 

Коменчук Ірина Євгеніївна  
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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 "Функція формування нерівномірного 

вектору зі включеними початковими точками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму формування нерівномірного вектору з 
умовою, що певні значення сформованого вектору аргументів мають 
співпадати з відповідними значеннями початкового вектору 
аргументів. Реалізовано перевірку довжини кінцевого вектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83253  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція формування вектору з рівномірно 

розподіленими значеннями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83254  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перегляду і збереження вхідних 

даних СОМ порта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує зчитування даних з СОМ порта, їх перегляд та 
можливість збереження у текстовий файл, що може бути використана 
для роботи з мікроконтролерами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83255  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека функцій інтегрування для 
програмування мікроконтроллерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана бібліотека функцій інтегрування призначена для програмування 
мікроконтроллерів мовою С. Реалізований метод Рунге-Кутта 4 
порядку та методи прямокутників і трапецій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83256  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Коменчук Ірина Євгеніївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція інтерполяції поліномами 
Лагранжа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму інтерполяції одновимірних векторів даних 
поліномами Лагранжа. Реалізовано перевірку довжини 
апроксимованого вектора, а також формування нерівномірного 
вектора аргументів інтерпольованої функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83257  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Коменчук Ірина Євгеніївна  

 
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 "Функція апроксимації поліномами 
Лагранжа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму апроксимації одновимірних векторів даних 
поліномами Лагранжа. Реалізовано перевірку довжини 
апроксимованого вектора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83258  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 
Півторак Діана Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека математичних функцій для 
програмування мікроконтроллерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана бібліотека математичних функцій призначена для 
програмування мікроконтроллерів мовою С. Її використання значно 
прискорює процес написання програм, оскільки в ній реалізовані 
найчастіше використовувані алгебраїчні, тригонометричні та 
гіперболічні функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83259  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми формування рефлексивно-креативного 
компонента музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя 
музики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В статті розглядається рефлексно-креативний компонент музично-
виконавської компетенції, який містить як системно-аналітичну 
діяльність, так і уміння, виконує регулятивну функцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83260  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгадзе 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)  Наукова стаття "Проблема виміру цінностей сімейного життя в 
учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладах: теоретико-
методичні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті порушено проблему виховання цінностей сімейного життя в 
учнів основної шкільної ланки. Розглянуто підходи до визначення 
сутності поняття "цінностей сімейного життя" та проблему виміру 
даного поняття для учнів основної школи загальноосвітніх 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83261  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корновенко Сергій Валерійович, Герасименко 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)  Монографія "СЕЛЯНИН-БУНТАР. СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В 
УКРАЇНІ 1902-1917 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено передумови, початок селянської революції та 
її розвиток у 1902- 1917 рр., визначено форми та зміст революційної 
активності селян в 1905-1907 рр., з'ясовано розвиток селянської 
революції за умов реалізації Столипінської аграрної реформи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83262  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко 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)  Наукова стаття "До проблеми умов формування правової свідомості 
в підлітків у процесі роботи громадського об'єднання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті порушено проблему формування правової свідомості в 
підлітків. Розглянуто підходи до визначення сутності поняття 
"правова свідомість" та проблему виміру даного поняття для 
українських підлітків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83263  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ 

В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ПЕРІОДУ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідження присвячене податковій політиці національних урядів в 
українському селі у період 1917-1920 рр. Вивчено нормативне 
забезпечення оподаткування селянства. Проаналізовано основні 
фіскальні заходи республіканських урядів УНР, Гетьманату та 
Австро-німецького командування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83264  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгадзе 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)  Наукова стаття "Сім'я як джерело захисту і впливу на формування 
сімейних цінностей сучасної української молоді"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті порушено проблему сім'ї як джерела захисту і впливу на 
формування сімейних цінностей в учнів основної шкільної ланки. 
Дослідження являє собою векторні дослідження взаємозв'язків між 
поглядами молодих людей на сімейні цінності України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83265  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абразумова Олена Миколаївна, Корновенко Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ 
СЕЛЯНСТВА УСРР У РОКИ НЕПУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії вивчено природу, причини, характер, завдання, 
інтенсивність руху за створення незалежних селянських спілок 1920-х 
років. Проаналізовано особливості проявів громадського життя 
українського села.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83266  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корновенко Сергій Валерійович, Священко Зінаїда 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)  Монографія "АГРАРНЕ ПИТАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
С. Ю. ВІТТЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено аграрне питання у політичній діяльності 
С. Ю. Вітте, простежено непросту трансформацію поглядів С. Ю. Вітте 
на вирішення аграрного питання початку ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83267  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берестовий Андрій Іванович, Корновенко Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ СЕЛЯНСТВА 
НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА 
ПОЧАТКУ ХХ ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83268  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Юрій Васильович, Корновенко Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ 
ОРГАНІВ УСРР У ПЕРІОД НЕПУ (1921-1928 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідження присвячене створенню, формуванню та діяльності 
податкових органів УСРР в період НЕПУ, особливостям 
функціонування органів прямого та непрямого оподаткування, їх 
повноваження, кадрове забезпечення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83269  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Роман Юрійович  
 
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 "ЕСКІЗИ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
"МЕТРОНОМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Ескізи оригінальної акустичної системи, що за формою нагадує 
метроном.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83270  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Роман Юрійович  
 
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 "ЕСКІЗИ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
"АРФА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи оригінальної акустичної системи, що за формою нагадує 
музичний інструмент арфу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83271  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Тамара Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Інноваційна освітня технологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на досягнення цілей якісної сучасної освіти в школі 
та полягає в організації в школі безперервності розвитку дитини від 
пренатального періоду до 18 років. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83272  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Роман Юрійович  
 
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 "ЕСКІЗИ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
"ОРГАН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи оригінальної акустичної системи, що за формою нагадує 
зменшену копію музичного інструмента орган.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83273  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Андрій Борисович  
 
Повне ім'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 МОТИВАЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ "RoZoom"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83274  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Dice tower" ("Dice tower")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю пристрою для кидання гральних кубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83275  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

562 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Dice keeper" ("Dice 
keeper")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю скриньки для збереження і зручного 
транспортування гральних кубиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83276  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Card holder" ("Card 
holder")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю органайзера колод карт для настільних 
ігор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83277  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Deck box" ("Deck box")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю скриньки для зберігання одної або 
декількох колод карт.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

563 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83278  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-популярне видання "Очерки истории Патоновской научной 
школы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику наводиться інформація про всесвітньо відому Патонівську 
науково-інженерну школу в галузі зварювання та споріднених 
технологій, яку було створено видатним вченим академіком Є. О. 
Патоном.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83279  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Джерелюк Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Імітаційне моделювання антикризової стійкості 
підприємства в конкурентному середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83280  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Юридичний процес і правова процедура у 
фінансовому праві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Касьяненко Л. М. Юридичний процес і правова 
процедура у фінансовому праві // Публічне право. - 2014. - № 1 (13). - 
С. 54-59. 

 
Анотація   

Становлення процесуальної фінансово-правової теорії насамперед 
пов'язано з розробленням відповідного категоріального апарату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83281  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Процесуальна фінансово-правова теорія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Любов Касьяненко. Процесуальна фінансово-
правова теорія // Юридична Україна. - 2009. - № 6 (78). - С. 50-54. 

 
Анотація   

У статті розглядаються правові норми фінансово-процесуального 
правового законодавства держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83282  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малацідзе Віра 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 "Схема вишивки полочки сорочки 
"Зоряні квіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На схемі зображені квіти в поєднанні з графічними елементами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83283  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Схема вишивки полочки сорочки 
"Зоряні квіти - 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На схемі зображені квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83284  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малацідзе Віра 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 "Схема вишивки рукава сорочки 
"Зоряні квіти - 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83285  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малацідзе Віра 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 "Схема вишивки рукава сорочки 
"Зоряні квіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На схемі зображені квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83286  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сойчук Руслана 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)  Монографія "Виховання національного самоствердження в 
учнівської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сойчук Р. Л. Виховання національного 
самоствердження в учнівської молоді : монографія / Р. Л. Сойчук. - 
Рівне : О. Зень, 2016. - 416 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена теоретичним і методичним засадам 
виховання національного самоствердження в учнівської молоді у 
позаурочній діяльності ЗНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83287  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Дмитренко Яна Вікторівна, Вдович 
Світлана 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 "Наукова розробка" Шляхи збільшення практичної 
орієнтації вищих навчальних закладів (варіант 2)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83288  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Згоняйко Віталій 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 кінофільму "HELLO ЖЕЛЕЗЯКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
На складах кіноіндустрії зберігається безліч старих експонатів. І ніхто 
не здогадується, що, коли їх не бачить людське око, вони оживають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83289  
 
Дата реєстрації авторського права  28.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котух Євген Володимирович, Чуприна Євген Миколайович, Кучерук 
Людмила Василівна, Тихонов Володимир Валентинович, Танчик 
Михайло Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтегрована інформаційно-аналітична 
система "Прозорий бюджет": модуль "Бюджет для громадян"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма за допомогою веб-інтерфейсу та прикладного програмного 
інтерфейсу реалізує доступ до інформації для громадян про бюджетні 
процеси та виконання бюджету з можливістю фільтрації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83290  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завойко Олександр 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 
наукового звання академіка Національної Академії наук України 
"Концептуальна теорія класичних методів досліджень 
поліконденсаційних ізоморфних систем міжатомних перетворень у 
технологічних процесах протонно-нейтронної і лазерної обробки та 
при формуванні на підкладинах квазінанокристалічних структур на 
основі теорії компенсаційного ізоморфізму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В останній час надається перевага  отриманню штучних 
гетерофазних структур на установках променевої та лазерної обробки 
з метою отримання досконалих фізико-механічних і хімічних 
властивостей матеріалів. В даній роботі обговорюються дослідження 
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по фазових переходах атомів, що пов'язані із зміною атомно-
кристалічних структур, і порядок їх у електронній підсистемі з їх 
будовою і взаємозалежністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83291  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мережко Єлизавета Данилівна, Цивільський Федір Миколайович, 
Козел Віктор Миколайович  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма візуалізації для керування механічними 

частинами біомеханічних протезів кінцівок "Mechanical Hand Visual 
Program (MHVP)" ("Комп'ютерна програма візуалізації MHVP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83292  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнерук Євген 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 "25ТОРГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма дозволяє автоматично розраховувати зниження ціни 
товару з кожним наступним днем від публікації оголошення 
(починаючи з 00:00). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83293  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор 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 "Програма формування типових планів 
повного факторного експерименту за допомогою методу пошуку 
косяком риб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів повного 
факторного експерименту. В основі роботи лежить аналіз варіантів 
побудови планів повного факторного експерименту за допомогою 
методу пошуку косяком риб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83294  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор 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 формування типових планів 
повного факторного експерименту за допомогою методу мавпячого 
пошуку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів повного 
факторного експерименту. В основі роботи лежить аналіз варіантів 
побудови планів повного факторного експерименту за допомогою 
методу мавпячого пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83295  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор 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 формування типових планів 
повного факторного експерименту за допомогою методу жаб'ячого 
пошуку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів повного 
факторного експерименту. В основі роботи лежить аналіз варіантів  
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побудови планів повного факторного експерименту за допомогою 
методу жаб'ячого пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83296  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянова Наталія Юріївна, Висоцька Олена Володимирівна, 
Печерська Анна 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 "Діагностично-прогнотична модель ризику 
виникнення уражень пародонту у пацієнтів з хронічними 
обструктивними захворюваннями легень у поєднанні з ішемічною 
хворобою серця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована математична модель ризику синтезує відомі наукові 
докази та додатково власні дані щодо особливостей етіології та 
клінічного перебігу захворювань пародонту у наведеної категорії 
хворих. Модель включає рекомендації лікарям-стоматологам та 
пацієнтам щодо складання персоніфікованого ризику патологічних 
змін у тканинах пародонту, яке ґрунтується на загальних принципах з 
індивідуальним підходом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83297  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Фамільний Сертифікат "Вищої спортивної 
обдарованості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фамільний Сертифікат "Вищої спортивної обдарованості" - це не 
прогноз, не гороскоп, не пророцтво майбутнього, він може мати 
юридичний статус акредитації в будь-якій країні світу, спираючись на 
закони природних явищ, обов'язкових для всіх. Єдина природа всіх 
явищ і процесів, пов'язаних з обдарованістю людини, залежить від 
творіння Вищого розуму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83298  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доманська Ольга 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)  Літературний письмовий твір "Креативна Українська для роботи з 

текстами". Сценарій авторського курсу" ("Креативна Українська")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креативна українська - це курс про дизайн слів, речень і текстів. Курс 
орієнтований на мислення та вільне володіння українською, розвиток 
мовного і креативного інтелекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83299  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пантелєєв Олексій Валерійович  
 
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 кіносценарій "Серце ангела" ("Серце")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Донбас, зона бойових дій. Два друга-солдата в окопі перед боєм; один 
розповідає другому про свою сестру-близнюка і показує її світлину. 
Починається бій, і солдат, якого чекає вдома сестра-близнюк, отримує 
важке поранення...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83300  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваха Анна 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 "Один за одного"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про дружбу та підтримку один одного, потрібно цінувати друзів, 
їм допомагати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83301  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Юридичні заходи органів внутрішніх справ УРСР 
щодо технічного стану автомототранспорту у 1944-1945 рр."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. Є. Шевченко. Юридичні заходи органів 
внутрішніх справ УРСР щодо технічного стану автомототранспорту у 
1944-1945 рр. // Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми 
сучасності (теорія та практика). - 2017. - Випуск 2-3 (6-7). - С. 29-36. 

 
Анотація   

Стаття присвячена правовій діяльності органів внутрішніх справ 
УРСР щодо технічного стану автотранспорту. Розглянуто питання, 
які стосуються юридичних заходів органів внутрішніх справ УРСР 
щодо технічного стану автотранспорту 1944-1945 рр., а також шляхи 
удосконалення технічного стану автомобільного парку України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83302  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьяненко Любов Михайлівна, Цимбалюк Анатолій 
Володимирович, Фоменко Юлія Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансове право України (альбом схем)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику схематично розкрито повний курс дисципліни, який 
викладається для ОКР бакалавр, де зазначено основні поняття, зміст 
правових норм, охарактеризовано їх взаємозв'язок зі змінами у 
фінансовій системі держави в нинішніх умовах.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

573 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83303  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Класифікація процесуальних фінансово-правових норм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. М. Касьяненко. Класифікація процесуальних 
фінансово-правових норм // Науковий вісник Національного 
університету державної податкової служби України (економіка, 
право). - 2011. - № 3 (54). - С. 131-138. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано різні погляди науковців щодо проведення 
класифікації правових норм та запропоновано критерії класифікації 
процесуальних фінансово-правових норм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83304  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Питання методології історії діяльності органів 
внутрішніх справ України (частина 2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. Є. Шевченко. Питання методології історії 
діяльності органів внутрішніх справ України (частина 2) // 
Міжнародний юридичний вісник : збірник наукових праць 
Національного університету державної податкової служби України. - 
2016. - Випуск 2 (4). - С. 240-246. 

 
Анотація   

Досліджено питання методології історії діяльності органів внутрішніх 
справ України, простежено теоретичні напрацювання відомих 
вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері державотворення, 
визначено завдання працівників міліції, які виникають у процесі 
адміністративної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83305  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Питання методології історії діяльності органів 
внутрішніх справ України (частина 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. Є. Шевченко. Питання методології історії 
діяльності органів внутрішніх справ України (частина 2) // 
Міжнародний юридичний вісник : збірник наукових праць 
Національного університету державної податкової служби України. - 
2016. - Випуск 1 (3). - С. 205-211. 

 
Анотація   

Досліджено питання методології історії діяльності органів внутрішніх 
справ України, простежено теоретичні напрацювання відомих 
вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері державотворення, 
визначено зміст параметрів поняття терміна адміністративна 
діяльність правоохоронних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83306  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурня Сергій Владиславович  
 
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)  Літературний сценарій документально-просвітницького телесеріалу 
"Україна Всесвітня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій циклу пізнавально-публіцистичних фільмів, присвячених 
історії державницьких та культурних зв'язків України та країн Заходу 
та Сходу. Історія парадоксів, розказана головною героїнею - ведучою, 
яка перевтілюється в історичні образи та образ самої України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83307  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Отримання збагаченої тромбоцитами 
плазми двоетапним методом за допомогою вітчизняних матеріалів без 
використання брендових розхідних комплексів" ("Отримання 
збагаченої тромбоцитами плазми за допомогою вітчизняних 
матеріалів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збагачена тромбоцитами плазма отримується двоетапним методом із 
застосуванням стандартної лабораторної центрифуги і одноразових 
шприців вітчизняного виробництва, що модифікуються під час 
процедури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83308  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор 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 "Концепція опису проекту SizeCar - 
сервісу оренди автомобілів у місцевого населення по всьому світу" 
("SizeCar")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект SizeCar (peer to peer carsharing marketplace)  - це онлайн 
платформа з оренди автомобілів від місцевого населення по всьому 
світу. Проект дозволяє власникам автомобілів здавати в оренду свої 
авто за допомогою сервісу SizeCar та заробляти додаткові кошти у 
сімейний бюджет, а також економити кошти туристам та 
мандрівникам, тому що оренда авто у місцевого населення дешевше, 
ніж у великих прокатних компаній. Проект вирішує проблему 
доступності оренди автомобілів у будь-якому населеному пункті та 
дозволяє отримати великий вибір та асортимент авто будь-яких 
марок та класів від місцевого населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83309  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська Тетяна Миколаївна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Застосування регресійних моделей в економічних 
розрахунках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана стаття присвячена актуальному для сьогодення завданню 
застосування регресійного аналізу в економічних розрахунках, 
розробці економіко-математичних моделей із застосуванням 
прикладних програм електронно-обчислювальних машин, для 
вирішення конкретних завдань промислових підприємств, та 
перевірці адекватності моделей на прикладі даних господарської 
діяльності підприємств Придніпровського регіону. Отримані 
регресійні моделі дозволять оцінити залежність економічного 
показника, який відшукується, від одного чи кількох відомих 
показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83310  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Євгенія Юріївна, Новік Сергій Миколайович, Момот 
Олена Олегівна  

 
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)  Навчально-методичний посібник "Варіативний модуль "Міні-
футбол"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал Є. Ю. Варіативний модуль "Міні-футбол" : 
навч.-метод. посіб. / Є. Ю. Шаповал, С. М. Новік, О. О. Момот. - 
Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2018. - 71 с. 

 
Анотація   

Посібник для навчальної програми з фізичної культури для закладів 
загальної середньої освіти (5-9 класи) містить пояснювальну записку з 
фізичної культури в основній школі, правил гри та технічних 
елементів гри у міні-футбол. Також посібник включає в себе короткий 
словник термінології з міні-футболу, зразкові комплекси вправ для 
навчання основних технічних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83311  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віталій Галай, Gалай (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 "Лети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична пісня у жанрі сучасної естради.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83312  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Тадеуш Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітня програма  підготовки бакалавра галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
спеціалізація Педагогіка дозвілля кваліфікація бакалавр з освітніх, 
педагогічних наук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливості програми: універсальність навчання, поглиблення 
вивчення теорії та методики дозвілля, технологій організації 
культурно-освітньої дозвільної діяльності, артпедагогіки, педагогічної 
анімації, сучасних анімаційно-рекреаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83313  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Саюк Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
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 "Управління у галузі 

освіти" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування кваліфікація Магістр з 
менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підготовки магістрів засвідчує її ґрунтовну концептуальну базу, 
теоретико-методологічну обґрунтованість та інноваційно-практичну  
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спрямованість, що системно реалізується у циклі нормативних 
навчальних дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83314  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна, Саюк Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
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 "Педагогічне 
дорадництво" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
кваліфікація Магістр з освітніх, педагогічних наук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
засвідчує її ґрунтовну концептуальну базу, теоретико-методологічну 
обґрунтованість та інноваційно-практичну спрямованість, що 
системно реалізується у циклі нормативних навчальних дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83315  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтюк Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика горизонтальної тростини в практиці 
активного відпочинку і туризму незрячих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика супроводу групи незрячих в умовах 
активного відпочинку. Методика горизонтальної тростини 
розглядається як ефективний і безпечний спосіб супроводу при 
пересуванні в екстремальних умовах природного середовища. 
Пропонується активний відпочинок як альтернатива і потужна 
складова в системі соціальної реабілітації інвалідів по зору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83316  
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Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нацина-Марченко Оксана Олександрівна  
 
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 поезії "Хлопчик з Плутону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83317  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невойт Петро Михайлович  
 
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 "Хлопчик з Плутону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83318  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моренцова-Шулик Олена 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)  Роман "У-777. Перемога над смертю" ("У-777")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія розповідає про маловідому героїчну сторінку історії 
Норильського "ГУЛАГу", в якому в 1953 році, доведені до відчаю 
нелюдськими умовами життя, виснаженні працею, садистськими 
знущаннями і смертельними розправами, в'язні повстали і зажадали 
не тільки пом'якшення табірного режиму, а й висунули політичні 
вимоги щодо демократизації радянського режиму загалом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83319  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Науковий твір "Навчально-методичний посібник "Педагогічна 

деонтологія" для студентів спеціальності "Початкова освіта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник "Педагогічна деонтологія" для 
студентів спеціальності "Початкова освіта" складений відповідно до 
освітньої програми підготовки магістрів за кредитно-модульною 
системою спеціальності 013 Початкова освіта. У посібнику вміщено 
матеріали теоретичної та практичної підготовки студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83320  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Миколаївна, Коваленко Вікторія 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 "Програма "Сходинками серця" з духовно-

морального розвитку учнів 3-го класу загальноосвітньої школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Сходинками серця" з духовно-морального розвитку учнів 
3-го класу загальноосвітньої школи" складена відповідно до 
Державного стандарту початкової освіти та вимог щодо всебічного 
розвитку дитини, з урахуванням компетентнісного підходу до навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83321  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лохвицька Любов Василівна, Михайленко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Крокуємо доріжками добра: зошит для дітей 
старшого дошкільного віку до програми з морального виховання 
"Скарбниця моралі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крокуємо доріжками добра : зошит для дітей 
старшого дошкільного віку до програми з морального виховання 
"Скарбниця моралі" / Л. В. Лохвицька, О. В. Михайленко. - 
Тернопіль : Мандрівець, 2018. - 56 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83322  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фінкельштейн Володимир Борисович, Єгоров Олексій Борисович, 
Єгорова Ольга Юріївна, Гетя Андрій 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 "Комп'ютерна програма розкладу у ряд Фур'є 
кривої розподілу магнітної індукції у повітряному проміжку 
електричних машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розкладу у ряд Фур'є кривої розподілу 
магнітної індукції у повітряному проміжку електричних машин 
дозволяє зробити поглиблений аналіз кривої індукції. З її допомогою 
можливо отримати синусоїдальні складові будь-якого порядку, 
починаючи з першої гармонічної складової. Загальне число 
гармонічних складових задається користувачем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83323  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2018  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "CULTURAL - AND SELF-IDENTIFICATION IN 
AFRICAN AMERICAN WOMEN'S POETRY: MAYA ANGELOU, 
SONIA SANCHEZ, AUDRE LORDE"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Olga Dolgusheva. CULTURAL - AND SELF-
IDENTIFICATION IN AFRICAN AMERICAN WOMEN'S POETRY:  
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MAYA ANGELOU, SONIA SANCHEZ, AUDRE LORDE // 
Літературний процес : методологія, імена, тенденції. - 2018. - № 11. - С. 
28-37. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83324  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Тебе одну / Odnu"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83325  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Собі / Sobi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83326  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Небо неземне / Nezemne"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83327  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Не навчили / Ne navchyly"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83328  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Кохаю / Kohayu"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83329  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Клоуни мовчать / Vse Odno"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83330  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Віддай мене / Viddai mene"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83331  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Never get down"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83332  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фармагей Марина 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 "Осінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83333  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
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 "Життя чудове"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83334  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Михайло Федосійович, Бойко Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Українські назви надродових таксонів мохоподібних 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено переліки створених українських назв надродових 
таксонів мохоподібних України - родин, порядків, класів та відділів, 
оскільки власне українських назв багато з цих таксонів не мали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83335  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьний Олександр 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)  Стаття "Розвиток "зеленого" маркетингу в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено європейський досвід розвитку "зеленого" маркетингу з 
метою ефективного глобального стратегічного позиціювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83336  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошкіна Світлана Георгіївна  
 
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)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Проект мульті-
секційного модульного морського комплексу-музея (холдінга) 
сейлінга "Neptune's trident"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83337  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Костянтин Петрович  
 
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 твір практичного характеру "Через культурну 
дипломатію до економічної незалежності України. Фестиваль 
"Щедрик Фест"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Організація у 2019 році ювілейного туру країнами Європи та Америки 
кращого сучасного українського хору - переможця фестивалю-
конкурсу "Щедрик Фест", на честь 100-річчя створення Української 
Республіканської Капели під керівництвом Олександра Кошиця 
(1919-1924 рр.) і світового тріумфу "Щедрика" з метою просування 
українських економічних інтересів на світовому ринку за підтримки 
культурної дипломатії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83338  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долінська 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как найти дело жизни. Предназначение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає про ефективну техніку і пропонує конкретні 
практики, виконавши які людина зможе визначити своє призначення 
і знайти свою справу життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83339  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
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 "Верная опция дыхания"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повноцінний самовчитель для корекції проблем з носовим диханням, 
диханням з відкритим ротом, а також для контролю астми, 
поліпшення концентрації і набуття ідеального обличчя з рівними 
зубами. Для дітей 3-10 років, їх батьків та всіх людей, що піклуються 
про своє здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83340  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодрал Юлія Ігорівна  
 
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 комплексного массажа для 
коррекции фигуры Body-sculpt"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальна авторська методика Body-sculpt для комплексного масажу 
тіла з метою корекції фігури. Буде корисна професійним масажистам 
для використання в масажних та косметичних салонах, центрах краси 
тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83341  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодрал Юлія Ігорівна  
 
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 "Массаж лица по авторской технике 

Face-sculpt"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальна авторська методика Face-sculpt для комплексного масажу 
обличчя з використанням декількох технік. Буде корисна 
професійним масажистам для використання в масажних та 
косметичних салонах, центрах краси тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83342  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Степан Тихонович  
 
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 "Юридичний аналіз адміністративних 

правопорушень, пов'язаних з корупцією"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83343  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишновецька Світлана Василівна, Вишновецький Вадим 
Михайлович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Конституційне право на недопущення втручання в 

особисте і сімейне життя працівника"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецька С. В., Вишновецький В. М. 
Конституційне право на недопущення втручання в особисте і сімейне 
життя працівника // Повітряне і космічне право. - 2018. - № 3 (48). -       
С. 109-115. 

 
Анотація   

У статті досліджуються проблеми забезпечення конституційного 
права на недопущення втручання в особисте і сімейне життя 
працівника. Аналізуються погляди вчених, рішення          
Конституційного Суду України, рішення Європейського суду з           
прав людини щодо розуміння особистого і сімейного життя та права 
на його повагу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83344  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Право народів від неоліту до Нового часу. Том 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Радзівілл О. А. Право народів від неоліту до Нового 
часу: монографія / О. А. Радзівілл. - У 2 т. - Т. 2. - К. : НАУ, 2017. - 428 с. 

 
Анотація   

Автор дає власне бачення моделі історичної диниміки, дає загальну 
трансісторичну характеристику процесів формування та взаємодії у 
просторі й часі регіональних цивілізацій Старого Світу та інших 
суб'єктів історичного процесу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83345  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Право народів від неоліту до Нового часу. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Радзівілл О. А. Право народів від неоліту до Нового 
часу: монографія / О. А. Радзівілл. - У 2 т. - Т. 1. - К. : НАУ, 2017. - 460 с. 

 
Анотація   

Автор дає власне бачення моделі історичної диниміки, дає загальну 
трансісторичну характеристику процесів формування та взаємодії у  
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просторі й часі регіональних цивілізацій Старого Світу та інших 
суб'єктів історичного процесу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83346  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толкачова Ірина Анатоліївна, Момотюк Вероніка 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 "Конституційно-правове забезпечення безпосередньої 
демократії в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано законодавство України по реалізації безпосередньої 
демократії. Досліджено участь українського народу у здійсненні 
державної влади, регулюванні суспільних відносин.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83347  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толкачова Ірина Анатоліївна, Пущик Ірина Мирославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 застосування практики Європейського 
суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Токачова І. А., Пущик І. М. Особливості 
застосування практики Європейського суду з прав людини при 
здійсненні правосуддя в Україні // Повітряне і космічне право. - 2018. -
№ 3 (48). - С. 64-68. 

 
Анотація   

У статті досліджується практика Європейського суду з прав людини 
та особливості її застосування при здійсненні правосуддя в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83348  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості міграційних процесів в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікуваня: Толкачова І. А. Особливості міграційних процесів в 
Україні // Повітряне і космічне право. - 2018. - № 3 (40). - С. 90-94. 

 
Анотація   

У статті розглядається конституційно-правове регулювання та 
особливості міграційних процесів в Україні. Аналізуються питання 
окремих положень Конституції України, законів та підзаконних 
нормативно-правових актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83349  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Тетяна 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 "Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни "Основи психології та педагогіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна "Основи психології та педагогіки" передбачає 
дати теоретичні знання, сформувати відповідні уміння та навички, 
навчити вести діалог, впливати на людей, розуміти їхні наміри, 
бажання і цілі, емоції та почуття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83350  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колобов Костянтин 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)  Стаття "Дослідження впливу несправностей систем та механізмів 
дизеля на його екологічні, енергетичні показники та температуру 
відпрацьованих газів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Визначення переліку параметрів, що дозволяють здійснювати 
комплексне діагностування двигунів, є однією з основних задач 
діагностування дизелів. Результати експериментального дослідження 
підтвердили доцільність використання температури відпрацьованих 
газів як діагностичного параметра дизеля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83351  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Інтеграція або інклюзія: модель побудови освітнього 
процесу для здобувачів вищої освіти з особливими потребами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ефективний процес соціалізації осіб з особливими потребами є 
невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованого 
конкурентоспроможного фахівця. Якісно організований освітній 
процес у вищому навчальному закладі є передумовою для успішної 
соціалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83352  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Товарознавство непродовольчих товарів: сучасні вимоги до 
змісту навчального матеріалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку галузі 
непродовольчих товарів, акцентовано увагу на необхідності створення 
навчальних тем у підготовці майбутніх фахівців з товарознавства і 
торговельного підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83353  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Current trends in the training of the future specialist in 
commodity science"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті популяризується  роль товарознавства в умовах розвитку 
інноваційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83354  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
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)  Наукова стаття "Використання спеціальних знань під час 
розслідування податкових злочинів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються процесуальні та непроцесуальні форми 
використання спеціальних знань. Досліджуються основні напрями 
використання спеціальних знань під час розслідування податкових 
злочинів, зокрема, безпосереднє провадження слідчими слідчих 
розшукових дій, залучення спеціаліста; проведення експертиз. Автор 
зазначає, що при розслідуванні податкових злочинів важлива роль 
відводиться консультаціям довідкового характеру, аналізуються 
найпоширеніші види експертних досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83355  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Етнонаціональна політика в Україні в період 
незалежності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник складається з тем, які розкривають сутність, особливості, 
висвітлюються досягнення етнонаціональної політики, показані 
суттєві успіхи України з цих питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83356  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Галина Василівна  
 
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 "Соціальний аудит та інспектування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальний аудит та інспектування : навчальний 
посібник / Украд. : Г. В. Бондаренко. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 
2016. - 145 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-
трансферної системи навчання. У посібнику надано короткий 
теоретичний матеріал, список рекомендованої літератури, 
термінологічний словник. Для студентів напрямів підготовки 
"соціальна робота", "соціальна педагогіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83357  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лановенко Олена Генадіївна  
 
Повне ім'я або 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 біологічних 
спеціальностей університетів "Генетика. Лабораторний практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум з генетики підготовлений відповідно до програми курсу 
загальної генетики для біологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. У практикумі за основними розділами курсу 
описана методика виконання лабораторних робіт, приклади  
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проведення генетичного аналізу спадкування, завдання для 
самостійної роботи; в кінці розділів наведені завдання та контрольні 
питання для перевірки знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83358  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович, Вінницька Оксана Анатоліївна, 
Бондарук Таїсія 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 "Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська 

справа та страхування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування". Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, 
банківської справи та страхування. Фахівець у галузі фінансів, 
банківської справи та страхування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 
у галузі 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83359  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лановенко Олена Генадіївна, Остапішина Ольга Едуардівна  
 
Повне ім'я або 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 "Словник-довідник з екології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований словник-довідник з екології містить близько 500 
найпоширеніших термінів, які широко використовуються в теорії та 
практиці природокористування. Мета навчального посібника - 
формування у студентів системи понять, які є обов'язковими для 
засвоєння програмного матеріалу навчальних курсів "Загальна 
екологія", "Соціальна екологія", "Екологія людини" та інших 
дисциплін еколого-природничого напрямку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83360  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодна Ольга Віталіївна, Курмаєв Петро Юрійович, Вінницька 
Оксана Анатоліївна, Бондарук Таїсія 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 "Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська 
справа та страхування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування". Кваліфікація: Магістр з фінансів, 
банківської справи та страхування. Професіонал у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83361  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Ольга Федорівна, Ляліна Наталя Петрівна, Березовський 
Юрій Всеволодович, Домбровська Олена Петрівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи технології первинної обробки 
бавовни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83362  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мігус Ірина Петрівна, Демченко Тетяна Анатоліївна, Курмаєв Петро 
Юрійович, Холодна Ольга Віталіївна  
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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 "Освітньо-професійна програма "Облік і 
оподаткування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 
Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування". Кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування. 
Професіонал у сфері обліку і оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83363  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Валентина Олександрівна, Мойсієнко Анатолій Кирилович, 
Козинський Леонід Володимирович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма другого рівня вищої 
освіти (магістр). Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 014.01 
Середня освіта (Українська мова і література)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі представлено профіль освітньої програми спеціальності 
014.01 середня освіта (українська мова і література) для підготовки 
магістрів, мета та характеристика освітньої програми. Визначено 
придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання. Висвітлено програмні компетентності, програмні 
результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, 
академічна мобільність. Розкрито основні компоненти освітньо-
професійної програми та їх логічна послідовність, зазначено форму 
атестації здобувачів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83364  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Тетяна Анатоліївна, Дем'янишина Олеся Андріївна, 
Бержанір Інна Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Облік і 
оподаткування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 
Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування". Кваліфікація: Бакалавр з обліку і оподаткування. 
Фахівець з обліку і оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 
у галузі 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік 
і оподаткування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83365  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалійська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Ensuring effective 
personnel management on the principles of labour behavior monitoring"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83366  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошан Ірина 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 "Особливості організації експортної 
діяльності на підприємстві та документального оформлення товарів 
на експорт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Надано методичні рекомендації з організації експортної діяльності на 
підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83367  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернушкіна Оксана Олександрівна, базалійська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стратегічне 
управління людськими ресурсами: методичні вказівки до виконання 
курсової роботи для студентів спеціальності "Економіка" 
(спеціалізація "Управління персоналом та економіка праці")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У вказівках наводяться теоретико-методологічні основи та освітні 
вимоги до написання курсової роботи з дисципліни "Стратегічне 
управління людськими ресурсами" для студентів спеціальності 
"Економіка" (спеціалізації "Управління персоналом та економіка 
праці")  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83368  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення обсягів будівельних робіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розробки організаційно-технологічної та кошторисної 
документації об'єктів будівництва, визначення обсягів матеріальних 
ресурсів для реалізації проектів, аналізу техніко-економічних 
показників, скорочення термінів розрахунків за виконані роботи з 
замовниками, виконується підрахунок обсягів робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83369  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Сучасні аспекти визначення вартості будівництва 

висотних будівель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблема щільності забудови земельних площ в межах міст 
вимагають рішення питання визначення вартості висотних будівель, 
яка буде тісно пов'язана з збільшенням поверховості, функціональним 
призначенням будівель, їх об'ємно-планувальним та конструктивним 
рішенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83370  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комплексна техніко-економічна оцінка проектів 

будівель і споруд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для формування сприятливого інвестиційного середовища 
будівельних проектів необхідно виконувати оцінку проектних рішень 
в будівництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83371  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Актуальність зниження витрат підприємств 

будівельної галузі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного 
господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї 
системи господарювання в країні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83372  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Необхідність економічного аналізу витрат 

будівельної організації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Все більшою проблемою будівництва стає збільшення собівартості 
будівельно-монтажних робіт через подорожчання основних складових 
будівництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83373  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум по русскому языку. 

Пунктуация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Садовая А. Ю. Практикум по русскому языку. 

Пунктуация : Учебно-методическое пособие. - Николаев : ННУ им. В. 
А. Сухомлинского, 2015. - 123 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях із практикуму з російської 
мови відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання 
пропонуються матеріали для практичних занять та самостійної 
роботи, що полегшать вивчення та краще засвоєння курсу пунктуації 
студентами, сприятимуть вдосконаленню їхньої пунктуаційної 
пильності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83374  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Юлія Борисівна  
 
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)  Тлумачний словник "Короткий словник лінгвістичних термінів" для 
студентів філології та журналістики спеціальності "Філологія. 
Прикладна лінгвістика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До реєстру словника ввійшли найуживаніші лінгвістичні терміни, 
засвідчені в науковій та навчальній літературі таких галузей знань: 
прикладна лінгвістика, практична стилістика, прикладна графіка, 
основи мовленнєвої діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83375  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коч Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
філологічних наук "Фауноніми у концептуальній картині світу 
східних слов'ян XI-XVII ст." спеціальності: 10.02.01 - українська мова, 
10.02.02 - російська мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роботу присвячено дослідженню концептосфери східних слов'ян, 
презентованої у пам'ятках писемності XI-XVII ст. фаунонімами та 
концептуально суміжними з ними лексемами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83376  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ключові слова рекламних текстів як концентри сугестійного 
потенціалу мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. М. Ключові слова рекламних текстів як 
концентри сугестійного потенціалу мови // Записки з українського 
мовознавста. - 2018. - № 25. - С. 191-197. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83377  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Наталія Олександрівна, Танасійчук Юлія Вікторівна, Бовкун 
Ольга Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір " Освітньо-професійна програма "Маркетинг" 
першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" галузь 
знань 07 "Управління та адміністрування", кваліфікація: бакалавр з 
маркетингу" ("Освітньо-професійна програма "Маркетинг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентності, кваліфікаційні, 
організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 075 
"Маркетинг"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83378  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Тетяна Вікторівна, Махомета Тетяна Миколаївна, 
Годованюк Тетяна Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма першого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

604 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83379  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Ігор Сергійович, Подзігун Світлана Миколаївна, Бовкун 
Ольга Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування", Кваліфікація: 
бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" 
("Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність", мета та характеристика освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83380  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дар'я Онищенко (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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Забуті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ніна, 30-річна вчителька української мови, яка мріє переїхати в 
Україну, але замість цього вимушена ходити на курси 
перекваліфікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83381  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Любов Петрівна, Олешко Олена Геннадіївна, Черняк 

Володимир Максимович, Козак Леонід Андрійович  
 
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)  Навчальний посібник "Квітникарство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Квітникарство / Л. П. Іщук, О. Г. Олешко, В. М. 
Черняк, Л. А. Козак / за ред. канд. біол. наук Л. П. Іщук. - Біла 
Церква, 2014. - 292 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику проаналізовано класифікацію квітково-
декоративних рослин відкритого ґрунту, основи селекції квіткових 
культур, промислове вирощування квіткової продукції у закритому 
грунті, розглянуто особливості проектування і створення різних типів 
квітників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83382  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полєхіна Вікторія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Діяльність "Університету третього віку" в умовах сучасного 
соціуму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті порушено проблему передумов створення "університетів 
третього віку" та їх впливу на якість життя літніх людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83383  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеленкова Наталія Леонідівна, Шулдик Анатолій Володимирович, 
Діхтяренко Світлана Юріївна, Гульбс Ольга Анатоліївна, Міщенко 
Марина 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 "Освітньо-професійна програма першого рівня вищої 
освіти (бакалавр) за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: Психолог (професійна) 
бакалавр психології (академічна)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми зі спеціальності 053 Психологія для підготовки бакалавра 
психології, мета освітньої програми, її характеристика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83384  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діхтяренко Світлана Юріївна, Якимчук Ірина Павлівна, Данилевич 
Лариса Арсеніївна, Полєхіна Вікторія Миколаївна, Сафін Олександр 
Джамільович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 другого рівня вищої 
освіти (магістр) за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки. Спеціалізація Соціальна педагогіка. 
Кваліфікація: Психолог. Соціальний педагог (професійна) магістр 
психології (академічна)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль освітньої 
програми зі спеціальності 053 Психологія для підготовки магістра 
психології, мета освітньої програми, її характеристика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83385  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафін Олександр Джамільович, Якимчук Борис Андрійович, Гульба 
Ольга Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-наукова програма третього рівня вищої 

освіти (доктор філософії) за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-науковій програмі представлено профіль освітньої 
програми зі спеціальності 053 Психологія для підготовки доктора 
психології, мета освітньої програми, її характеристика.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83386  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корман Ірина 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 "Прогноз цін на вітчизняному ринку риби та морепродуктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено розроблену автором прогнозну багатофакторну 
модель індексу цін із використанням методів регресії в поєднанні з 
методами факторного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83387  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корман Ірина 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 "Аналіз відчизняного ринку риби та морепродуктів і 
факторів, що визначають поведінку споживачів на цьому ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено структуру споживання риби та морепродуктів, 
подано результати опитування споживачів риби та морепродуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83388  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Інна 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 "Соціально-педагогічні ідеї у творчій спадщині 
Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено аналіз творчої спадщини Костянтина 
Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.), визначено аспекти 
соціально-педагогічного напрямку діяльності вченого, обґрунтовано 
теоретичні основи філософсько-педагогічних поглядів, виокремлено 
ідеї вільного виховання, охарактеризовано умови та шляхи їх 
реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83389  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діхтяренко Юлія Володимирівна, Дудик Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості напружено-деформованого стану біля 
вершини тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу 
матеріалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримано аналітичні розв'язки нових задач механіки руйнування про 
розрахунок модельних зон передруйнування в кінці тріщини 
нормального відриву, що виходить на ломану межу поділу двох 
критичних або квазікритичних матеріалів у точці зламу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83390  
 
Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Зоя Анатоліївна  
 
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)  Освітній проект "Партнерство як ресурс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітній проект "Партнерство як ресурс" спрямовано на реалізацію 
особистості громадянина через різноманітні форми публічної 
громадської активності та самоорганізації, на активізацію діяльності 
молодіжного середовища регіону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83391  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Степан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Прізвище в кишені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жінка пройшла довгий шлях від одного вимерлого села до іншого 
вимерлого села, ховаючись навіть від людей заради задуманого - 
врятувати дитину від голодної смерті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83392  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряченко Андрій Євгенович, Гризоглазов Денис Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча навчальна програма "Інновації у 
державному фінансовому менеджменті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83393  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавська Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Соціально-психологічний тренінг: 
розвиток якостей особистості працівників сфери туризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83394  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Марія Миколаївна, Журавська Лариса Миколаївна, 
Остапенко Ельвіра 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)  Монографія "Трансформація самостійної навчальної діяльності у 
готовність до професійного саморозвитку засобами технологій 
особистісно орієтованого навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83395  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоровський Андрій Станіславович, Швиданенко Олег 
Анатолійович, Соболевський Валерій Владленович, Райковська 
Тетяна 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)  Твір наукового характеру "Методика проведення натурних 
випробувань протиосколкової (протиуламкової) стійкості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83396  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чужиков Андрій 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)  Монографія "Поліструктурна динаміка глобалізованого медіаринку 
ЄС (Як комерціалізується телепродукт у європейській економіці?)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чижиков А. В. Поліструктурна динаміка 
глобалізованого медіаринку ЄС : монографія / Андрій Чужиков. - К. : 
КНЕУ, 2016. - 143, [1] с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83397  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Моно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83398  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монько Юрій Олегович, Городицька Наталя Володимирівна, Рєпін 

Дмитро Олександрович, Бориславська Олена Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СИСТЕМА М" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SimplexMIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує повноцінну та ефективну автоматизацію 
медичних закладів будь-якого профілю із виконанням наступних 
функцій, в тому числі, але не виключно: реєстрація записів пацієнтів 
на прийом; формування електронних рецептів; облік пацієнтів, 
наприклад направлень, протоколів лікування, історій хвороб, 
діагнозів, лікарських засобів, послуг закладу, їх оплати, товарно-
матеріальних цінностей; ведення штатного розкладу; планування 
бюджету, звітів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83399  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холоденко Наталія Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений літературний письмовий твір наукового характеру "Курс 
дистанційного навчання. Практична психологія для вчителів. 
Частина 1" (з відеофайлами)" ("Курс дистанційного навчання. 
Практична психологія для вчителів. Частина 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є першою частиною навчального курсу з 
використанням методів практичної психології, який сприяє 
встановленню робочих стосунків між вчителем і батьками, між 
вчителями, а також між учнями, що створює умови для підвищення 
результативності навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83400  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Позур Михайло Юрійович, 
Мельник Любов Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тестування веб-додатків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма проводить аналіз веб-сторінок на предмет 
оптимальності стиснення графічних зображень з різними 
розширеннями, результатом аналізу веб-сторінки є виявлення файлів, 
які завантажуються з реальним розміром з подальшим стисненням, 
що приводить до збільшення часу завантаження сторінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83401  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Модель оцінювання стану системи економічної безпеки 
підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ілляшенко О. В. Модель оцінювання стану системи 
економічної безпеки підприємства // Проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 
301-308. 

 
Анотація   

Пропонований підхід дозволяє виявити слабкість позицій 
підприємства у межах конкретної сфери управління і забезпечує 
керівництво необхідною інформацією для посилання захисних позицій 
за рахунок дій вузькоспрямованого цільового характеру. Це 
забезпечує удосконалення механізму управління системою 
економічної безпеки підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83402  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінювання необхідної складності економічної безпеки 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ілляшенко О. В. Оцінювання необхідної складності 
економічної безпеки підприємства // Бізнес-Інформ. - 2015. - № 10. - С. 
265-272. 

 
Анотація   

Складність системи економічної безпеки підприємства має 
відповідати певним детермінантам. З використанням визначених 
детермінант розроблено процедуру оцінювання необхідної складності 
системи економічної безпеки підприємства, результуючим 
показником якої є необхідний рівень її складності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83403  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Розділ монографії "Операціоналізація концептів системи економічної 

безпеки підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опулікування: Ілляшенко О. В. Операціоналізація концептів системи 

економічної безпеки підприємства // Економічна безпека : держава, 
регіон, підприємство : монографія : в 3 т. Т. 2. - Полтава : ПолтНТУ 
ім. Ю. Кондратюка, 2018. - С. 267-280. 
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Анотація   
Операціоналізація концептів системи економічної безпеки 
підприємства становить процедуру встановлення зв'язку 
концептуального апарата системотворення з інструментальним 
базисом його використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83404  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпень Олена Григоріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 интерпретации Стихий и сочетаний их 
Элементов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод інтерпритації Стихій та сполучень їх Елементів допомагає 
надати більш розширені характеристики картам Таро Манара за 
стихіями - Повітря, Води, Вогню та Землі. Ці характеристики логічні 
та послідовні, їх можливо отримати не тільки шляхом асоціацій, але й 
шляхом логічного мислення та загальноосвітніх знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83405  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Про деякі узагальнення наближено нормальних 
підгруп"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі вивчається будова мілімаксних анти РС-груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83406  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Микола Миколайович, Ярова Оксана Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "О некотором расширении класса 
метагамильтоновых групп"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчаються деякі типи груп, у яких усі підгрупи або нормальні, або 
мають черніковський комутант.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83407  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скасків Лілія 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук "Групи, багаті близькими до нільпотентних 
підгрупами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83408  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Левада Ольга Михайлівна, Сажнєв 
Михайло Леонідович, Кириєнко Цвєтана Володимирівна (Сорокіна)  

 
Повне ім'я або 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 "Геопросторові особливості розвитку туристичної 
діяльності в світі на початку ХХІ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Левада О. М., Сажнєв М. Л., 
Сорокіна Ц. В. Геопросторові особливості розвитку туристичної 
діяльності в світі на початку ХХІ століття // Туризм і краєзнавство : 
Збірник наукових праць. - ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - 
2013. - С. 404-408. 
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Анотація   
У статті розглянуті сучасні тенденції розвитку туристичної діяльності 
за туристичними макрорегіонами світу, визначені основні напрями 
туристичних потоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83409  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук "Спектральна теорія узагальнених ядер 
Тепліца"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук зі спеціальності 01.01.01. Математичний аналіз. 
Інститут математики НАН України, Київ, 2006. В дисертаційній 
роботі отримала подальший розвиток спектральна теорія додатно 
означених ядер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83410  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скасків Лілія 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук "Групи, багаті близькими до 
нільпотентних підгрупами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що локально ступінчата група, яка не є розширенням 
черніковської (відповідно абелевої) групи за допомогою абелевої 
(відповідно черніковської групи), має нескінченний строго складений 
ланцюг підгруп, що не є розширеннями черніковських (відповідно 
абелевих) груп за допомогою абелевих (відповідно черніковських).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83411  
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Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Микола Миколайович, Кучменко 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)  Наукова стаття "Группы с почти нормальными подгруппами 
бесконечного ранга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчаються класи груп, у яких підгрупи деяких нескінченних рангів 
майже нормальні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83412  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Микола Миколайович, Ярова Оксана Анатоліївна, Скасків 
Лілія Василівна, Бащук Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "О некоторых вопросах теории обобщенно разрешимых 
групп"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83413  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Микола Миколайович, 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)  Наукова стаття "Групи, в яких підгрупи, що не є нормальними, 

близькі до абелевих груп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються розв'язні групи, кожна підгрупа яких або є 
нормальною, або має черніковський комутант.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83414  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маєвська Ірина Вікторівна, Блащук Наталя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Механіка ґрунтів: самостійна та 

індивідуальна робота студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведені рекомендації до самостійної проробки 
студентами спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія". 
Наводиться стислий виклад тем, методичні вказівки до їх вивчення, 
рекомендовані практичні завдання з прикладами їх розв’язання. 
Наведені питання для самоконтролю з посиланням на необхідні 
літературні джерела. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83415  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
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  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект твору архітектури "Проектна пропозиція. Дитячий 

дошкільний заклад на бульварі Буковинського Віче, 9 в місті 
Чернівці. Варіант 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запроектована споруда дитячого садка складної симетричної форми у 
плані, об'єм якої нагадує біонічні форми, а конструкція даху - 
стилізований березовий лист, створює гармонійний ансамбль з 
оточенням і є його композиційним ядром.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83416  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчик 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 "Комплаєнс-ризики у системі забезпечення 
економічної безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романчик Т. В. Комплаєнс-ризики у системі 
забезпечення економічної безпеки підприємства // Управління 
інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х 
томах / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к. е. н., 
доцента Школи В. Ю., к. е. н. Щербаченко В. О. - Суми : ТОВ 
"Триторія", 2017. - Т. ІІІ. Управління інноваційним базисом 
фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. - С. 266-279. 

 
Анотація   

Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори формування економічної 
безпеки підприємства, проаналізовано сутність комплаєнс, види 
комплаєнс-ризиків та комплаєнс-загроз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83417  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
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  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Проектна пропозиція. Дитячий 
дошкільний заклад на бульварі Буковинського Віче, 9 в місті 
Чернівці. Варіант 1"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дитячий дошкільний заклад розрахований на відвідування дітей, які 
мешкають у кварталах житлового району.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83418  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Денис Віталійович, Різоль Андрій Володимирович, Калуга 
Ольга Василівна, Войтенко 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 "Національна премія кінокритиків 
"КІНОКОЛО"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис проекту заснування незалежної кінопремії українським фільмам 
від кінокритиків України, вибір фільмів професіоналами з 
відповідною кваліфікацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83419  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук "Криміналістична характеристика крадіжок, 
грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація присвячена комплексному дослідженню криміналістичної 
характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених 
неповнолітніми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83420  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук "Засоби виявлення неправдивої інформації при 
розслідуванні кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У авторефераті дисертації, яка присвячена комплексному 
дослідженню проблем, пов'язаних із застосуванням науково-технічних 
засобів виявлення неправдивої інформації при розслідуванні 
кримінальних правопорушень, визначені основні положення 
проведеного дослідження, а також зазначені авторські висновки щодо 
поставлених завдань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83421  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко 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)  Стаття "Віктимологічні аспекти криміналістичної профілактики 
крадіжок, грабежів та разбійних нападів, вчинених неповнолітніми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко О. В. Віктимологічні аспекти 
криміналістичної профілактики крадіжок, грабежів та розбійних 
нападів, вчинених неповнолітніми // Право і суспільство. - 2014. - № 6-
1. Ч. 2 - С. 309-314. 

 
Анотація   

У статті розглянуто віктимологічні аспекти криміналістичної 
профілактики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених 
неповнолітніми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83422  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розслідування інформаційного тероризму та 
кіберзлочинності (міжнародно-правовий аспект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються види злочинів, які вчиняються в 
інформаційному просторі. Аналізується міжнародна практика у 
боротьбі з цими злочинами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83423  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної 
характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених 
неповнолітніми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спосіб вчинення злочину як елемент 
криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних 
нападів, вчинених неповнолітніми // Бюлетень Міністерства Юстиції 
України. - 2013. - № 3 (137). - С. 142-147. 

 
Анотація   

В статті досліджуються особливості способів вчинення крадіжок, 
грабежів та розбійних нападів неповнолітніми як одного з елементів 
криміналістичної характеристики злочинів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83424  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Максименко Іван Андрійович, Теліщук 

Микола Миколайович, Круш Петро Васильович, Старостенко Ганна 
Григорівна, Мартиненко Валентина Віталіївна, Поснова Тетяна 
Вікторівна, Корж Марина Анатоліївна, Скорик Марина Олегівна, 
Рябокінь Тарас Васильович, Теліщук Мирослава 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 "Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка). Мікроекономіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами освітньої 
програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузей 
знань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83425  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Максименко Іван Андрійович, Теліщук 

Микола Миколайович, Круш Петро Васильович, Мартиненко 
Валентина Віталіївна, Старостенко Ганна Григорівна, Поснова 
Тетяна Вікторівна, Скорик Марина Олегівна, Ковальчук Володимир 
Миколайович, Корж Марина Анатоліївна, Теліщук Мирослава 
Миколаївна, Рябокінь Тарас Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 
макроекономіка). Макроекономіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить два змістовних модулі: "Функціонування 
національної економіки та економічні зростання", "Теоретичні 
основи світової економіки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83426  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія 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 "Способи та порядок вручення письмового 
повідомлення про підозру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення 

письмового повідомлення про підозру / Вісник кримінального 
судочинства : актуальні проблеми кримінального судочинства. - 2017. - 
№ 4. - С. 110-114. 

 
Анотація   

В статті досліджено процесуальну форму вручення письмового 
повідомлення про підозру особі. Розмежовано поняття "виклик" і 
"вручення" письмового повідомлення особі про підозру та визначено 
способи вручення такого повідомлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83427  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія 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 "Загальна характеристика та види юридичної 

відповідальності за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією 
правопорушень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А. Загальна характеристика та види 
юридичної відповідальності за вчинення корупційних і пов'язаних з  
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корупцією правопорушень / Міжнародний юридичний вісник : 
актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2017. - № 1 (5). - 
С. 62-67. 

 
Анотація   

У статті розглядаються ознаки, види та характеристика юридичної 
відповідальності, яка передбачена законодавством України, за 
вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. 
Зазначено статті Кримінального кодексу України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, які передбачають 
відповідальність за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією 
правопорушень, а також розмежовано основні та додаткові види 
покарання, що застосовуються до таких осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83428  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія 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 "Окремі питання ознайомлення учасниками 
кримінального процесу з матеріалами досудового розслідування до 
його завершення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А. Окремі питання ознайомлення 
учасниками кримінального процесу з матеріалами досудового 
розслідування до його завершення / Міжнародний юридичний вісник : 
актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2018. - № 1-2 
(10-11). - С. 258-262.  

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню процесуальних особливостей 
процедури ознайомлення учасниками кримінального процесу з 
матеріалами досудового розслідування до його завершення. 
Розглянуто проблематику процесу ознайомлення учасників з 
матеріалами провадження та недоліки правової регламентації 
розглядуваного інституту. Запропоновано законодавчі зміни щодо 
порядку надання доступу до матеріалів кримінального провадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83429  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Деякі особливості процедури пред'явлення для 

впізнання трупа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А. Деякі особливості процедури 

пред'явлення для впізнання трупа / Visegrad Journal on Human Rights. - 
2018. - № 2. - С. 148-151.  

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню процедури пред'явлення для 
впізнання трупа. Зазначено коло впізнаючих осіб. Розглянуто 
проблематику впізнання трупа за фотокартками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83430  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія 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)  Наукові тези "Медіація як сучасний метод вирішення юридичних 
спорів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А. Медіація як сучасний метод 

вирішення юридичних спорів / Збірник матеріалів міжнародної 
науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року). 
Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті із 
законом, крізь призму правових реформ. - 2017. - С. 302-304. 

 
Анотація   

У тезах досліджено такий метод вирішення юридичних спорів як роль 
та значення медіації. Зазначено напрями розвитку системи 
альтернативних методів вирішення спорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83431  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості інформаційного тероризму як одного із способів 

інформаційної війни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. П. Яцик. Особливості інформаційного тероризму 

як одного із способів інформаційної війни // Науковий вісник 
Національного університету державної податкової служби України 
(економіка, право). - 2014. - № 2 (65). - С. 55-60. 
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Анотація   
Статтю присвячено проблемі інформаційного тероризму як 
соціополітичному явищу, яке загрожує національній безпеці держави. 
Проведено аналіз поточного стану і рівня загрози "інформаційного 
тероризму" національним і міжнародним інтересам суспільства. 
Окреслено суттєві прогалини в законодавстві України в регулюванні 
цього явища, а також визначено суттєві перешкоди для впровадження 
ефективної протидії терористичним проявам правоохоронними 
органами України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83432  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Факторы содействия взаимодействию органов 
государственной налоговой службы Украины и средств массовой 
информации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. П. Яцык. Факторы содействия взаимодействию 
органов государственной налоговой службы Украины и средств 
массовой информации // Экономика и право Казахстана. - 2012. - № 23 
(431). - С. 56-58. 

 
Анотація   

У статті розглянуто взаємодію органів державної податкової служби 
України із засобами масової інформації. Характеризуються фактори 
покращання взаємодії даних органів. Представлено власні фактори 
покращання такої взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83433  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Міжнародна практика взаємодії податкових органів і засобів 
масової інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцик Т. П. Міжнародна практика взаємодії 
податкових органів і засобів масової інформації // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія "Право". - 2013. - 
Випуск 23, частина 1, том 2. - С. 202-205. 
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Анотація   
У статті розглядається міжнародна практика взаємодії податкових 
органів із засобами масової інформації. Характеризується її значення 
при впровадженні в співпрацю органів Державної податкової служби 
України і засобів масової інформації. Пропонуються ефективні моделі 
взаємодії вказаних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83434  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко 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)  Стаття "Мотив злочину в криміналістичній характеристиці 

крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко О. В. Мотив злочину в криміналістичній 

характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених 
неповнолітніми // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія "Право". - 2014. - Випуск 26. - С. 264-267. 

 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду мотиву злочину як елемента 
криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних 
нападів, вчинених неповнолітніми. Приділено увагу особливостям 
мотивації протиправної поведінки неповнолітніх. Розглянуто 
найбільш поширені мотиви вчинення ними злочинів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83435  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Тактика проведення допиту підозрюваного під час 

кримінального провадження щодо неналежного виконання 
професійних обов'язків медичними працівниками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. В. Омельчук. Тактика проведення допиту 

підозрюваного під час кримінального провадження щодо неналежного 
виконання професійних обов'язків медичними працівниками // 
Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 301-304. 

 
Анотація   

У статті розглянуто особливості проведення допиту підозрюваного під 
час кримінального провадження щодо неналежного виконання  
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професійних обов'язків медичними працівниками. На основі 
проведеного аналізу визначено орієнтований план допиту 
підозрюваного у кримінальному провадженні даної категорії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83436  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Становлення інституту притягнення до кримінальної 
відповідальності за професійні злочини медичних працівників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. В. Омельчук. Становлення інституту притягнення 
до кримінальної відповідальності за професійні злочини медичних 
працівників // Науковий вісник Національного університету 
державної податкової служби України (економіка, право). - 2012. - № 4 
(59). - С. 253-258. 

 
Анотація   

Стаття присвячена характеристиці окремих питань щодо історії 
становлення кримінально-процесуального законодавства та методики 
розслідування професійних злочинів, вчинених медичними 
працівниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83437  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Media terrorism and cyberterrorism as problem of information 
society (criminal procedure aspect)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцик Т. П. Media terrorism and cyberterrorism as 

problem of information society (criminal procedure aspect) // 
Міжнародний юридичний вісник : збірник наукових праць 
Національного університету державної податкової служби України. - 
2016. - Вип. 2 (4). - С. 139-143. 

 
Анотація   

У статті розглядаються види інформаційного тероризму. 
Характеризується значення ЗМІ як одного із механізмів впливу на 
сучасне суспільство. Окреслюються проблеми та напрями 
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вдосконалення ефективної боротьби із медіа-тероризмом та 
кібертероризмом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83438  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Василівна, 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)  Стаття "Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у 
кримінальному процесуальному законодавстві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цимбал П. В., Омельчук Л. В. Перспективи 
удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному 
процесуальному законодавстві України // Юридичний часопис 
Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (5). - С. 75-81. 

 
Анотація   

Статтю присвячено проблемам удосконалення порядку проведення 
судових експертиз у кримінальному провадженні на прикладі 
злочинів, передбачених ст. 140 Кримінального кодексу України, а 
також правовій регламентації профілактичної діяльності слідчого, 
прокурора суду та експерта, у зв'язку із чим розглянуто питання 
експертної ініціативи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83439  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Роль науково-технічних засобів для викриття брехні при 

розслідуванні злочинів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Линник О. В. Роль науково-технічних засобів для 

викриття брехні при розслідуванні злочинів / Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія "Право". - 2013. - 
Випуск 22, частина ІІ, том 3. - С. 115-118. 

 
Анотація   

У статті досліджуються можливості використання науково-технічних 
засобів для виявлення та викриття брехні при отриманні інформації 
від учасників процесу розслідування злочину. Також 
характеризуються деякі пристрої для детекції показань. Крім того, 
автор акцентує увагу на причинах існування перешкод  
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процесуального характеру, які не дозволяють застосовувати 
відповідні науково-технічні засоби в повному обсязі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83440  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко 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)  Стаття "Особливості розслідування кіберзлочинів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Сіренко. Особливості розслідування 
кіберзлочинів // Міжнародний юридичний вісник : актуальні проблеми 
сучасності (теорія та практика). - 2017. - Випуск 2-3 (6-7). - С. 247-252. 

 
Анотація   

У статті розглянуто окремі проблемні питання розслідування 
кіберзлочинів. Досліджено диференціацію підходів до визначення 
поняття кіберзлочинів. Звернено увагу на криміналістичну 
характеристику цього виду кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83441  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлитін Валерій Євгенійович, Чередніченко Олександр 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ СО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль Конвертор XML файлів для імпорту 
обмінних файлів (ОФ) в базу геоданих у форматі ArcGIS, а також у 
shape-файли" ("Модуль "XML конвертор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконана як доповнення стандартного функціонала ArcGIS 
ArcMap. Модуль "XML конвертор" здійснює перетворення 
(конвертацію) інформації щодо земельних ділянок із формату 
обмінного файлу XML  у формат бази геоданих, зберігаючи всю 
атрибутивну інформацію та просторову, яка міститься у обмінному 
файлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83442  
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Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурня Олена Михайлівна, Ганус Олексій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський Політехнічний 
Інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка в енергетиці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Проскурня О. М. Економіка в енергетиці : навч. 
посіб. / О. М. Проскурня, О. І. Ганус. - Харків : Вид-во "Підручник 
НТУ "ХПІ", 2012. - 272 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено питання формування ринку електроенергії в 
Україні, ефективного застосування основних та оборотних фондів 
енергетичних підприємств, формування виробничих витрат та повної 
собівартості електроенергії, техніко-економічного обґрунтування 
капіталовкладень в електричні мережі, побудови балансу підприємств 
електричних мереж. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83443  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурня Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський Політехнічний 
Інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робоча програма навчальної 
дисципліни "Економіка, управління та організація хімічних 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни - це підготовка спеціалістів в хімічній 
галузі, які володіють значним обсягом теоретичних та практичних 
знань відносно економічних закономірностей при виборі варіантів 
будівництва, реконструкції різних видів цехів хімічних підприємств 
залежно від їх специфіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83444  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурня Олена Михайлівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

632 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський Політехнічний 
Інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робоча програма навчальної 
дисципліни "Економіка та організація виробництва в енергетиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завданням вивчення дисципліни є: сформувати системні знання 
економічних закономірностей; ознайомити з інформацією про будобу 
виробничих фондів енергетичних об'єктів; ознайомити студентів з 
сучасним досвідом зарубіжних країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83445  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурня Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський Політехнічний 
Інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій за дисципліною "Економіка, управління та організація 
хімічних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни - це підготовка спеціалістів в хімічній 
галузі, які володіють значним обсягом теоретичних та практичних 
знань відносно економічних закономірностей при виборі варіантів 
будівництва, реконструкції різних видів цехів хімічних підприємств  
залежно від їх специфіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83446  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Світлана 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 "Фінансова децентралізація: ефективність реалізації 
на місцевому рівні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проведено формальну оцінку результативності реалізації 
політики фінансової децентралізації на місцевому рівні на основі 
аналізу законодавчих актів України. Визначено особливості та 
недоліки кожного з етапів реалізації політики фінансової 
децентралізації. Для користування фахівцями в галузі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83447  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Світлана 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 "Фінансова децентралізація в умовах унітарного 
устрою держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто поняття децентралізації та надано 
характеристику кожному з видів децентралізації державного 
управління. Визначено, що в країнах з унітарним державним устроєм 
доцільно реалізувати принцип фінансової децентралізації. Виділено та 
проаналізовано етапи становлення децентралізації державного 
управління в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83448  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Світлана 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 "Наукова парадигма фінансової децентралізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано зарубіжний досвід щодо побудови 
децентралізованої моделі державного управління. Розглянуто поняття 
"децентралізації влади" та наведено характеристику видів 
децентралізації. Проведено систематизацію наукових поглядів щодо 
трактування поняття "фіскальна децентралізація", бюджетна 
децентралізація, "фінансова децентралізація".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83449  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Світлана Олександрівна, Когут Інна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Адміністративно-територіальна реформа як основа 
побудови фінансової децентралізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено дослідження сучасного стану реалізації 
адміністативно-територіальної реформи в Україні  як організаційної 
основи для розбудови фінансово спроможних територіальних громад. 
Визначено передумови реалізації політики децентралізації в Україні. 
Проведено аналіз організаційно-правових умов реалізації 
адміністративно-територіальної реформи в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83450  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Світлана 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 "Бюджет розвитку місцевих органів самоврядування 
як основа розширеного соціально-економічного відтворення 
територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано механізм фінансового забезпечення бюджету 
розвитку місцевих бюджетів України. Запропоновано заходи щодо 
зміцнення фінансових основ бюджету розвитку місцевих органів 
самоврядування. Для користування фахівцями в галузі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83451  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Інна Анатоліївна, Осипенко Світлана 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)  Науковий твір "Формування доходів бюджетів сільських територій в 
умовах фінансової децентралізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються підходи до формування бюджетів сільських 
територій відповідно до законодавчих новацій та аналізується 
структура їх доходів. Визначаються особливості формування 
податкових надходжень бюджетів сільських територій в умовах 
фінансової децентралізації. Характеризуються сучасні підходи до 
здійснення горизонтального вирівнювання податкоспроможності 
бюджетів та надання субвенцій. Для користування фахівцями в галузі 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83452  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Інна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається необхідність децентралізації влади в Україні та 
надання більших фінансових можливостей органам місцевого 
самоврядування. Аналізується існуюча система місцевого 
самоврядування, побудована на основі адміністративно-
територіального устрою. Визначаються особливості проведення 
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. Для користування фахівцями в галузі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83453  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Інна Анатоліївна, Радченко Наталія 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)  Науковий твір "Концептуальні підходи до управління витратами 

суб'єктів господарювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються існуючі концептуальні підходи до управління 
витратами суб'єктів господарювання. Визначаються їх особливості. 
Робиться висновок, що в основу ефективної системи управління 
витратами мають бути покладені певні комбінації окремих положень 
різних концепцій залежно від виду діяльності суб'єктів 
господарювання. Для користування фахівцями в галузі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83454  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Інна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Approach to the implementation of administrative and 
territorial reform in Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються підходи до здійснення адміністративно-
теоретичних реформ в Україні. Визначається, що існуюча система 
адміністративно-територіального устрою є перешкодою для 
подальшої бюджетної децентралізації й розвитку місцевого 
самоврядування. Реформування системи адміністративно-
територіального устрою й місцевого самоврядування не може бути 
розведено в часі. Обґрунтовується, що вирішення питань фінансового 
забезпечення бюджетів місцевого самоврядування необхідно починати 
з укрупнення сільських рад, на основі створення інформаційної бази, 
яка дозволить врахувати всі особливості сільських територій для 
більш вдалого та ефективного здійснення адміністративно-
територіальної реформи. Для користування фахівцями в галузі 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83455  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем’єв Андрій Владиславович, 

Чуприна Леонід Федорович, Ващенко Ірина Юріївна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Основні морфометричні відмінності постійних зубів, 

призначені для визначення статі на палеоантропологічному 
матеріалі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У стоматологічній та одонтологічній наукових практиках зростає 
необхідність вивчення палеопатології зубів. У свою чергу 
антропологічній матеріал давньої людини занадто часто 
представлений тільки зубами. Це спонукає проводити ідентифікацію 
статі за ознаками зубів. Одонтогліфічні маркери мають давнє 
походження, тому мають бути використані у зубах людей, що 
мешкали у давнину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83456  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючко Тетяна Олександрівна, Абатуров Олександр Євгенійович, 

Кушнерева Тетяна Вікторівна, Агафонова Олена Олександрівна, 
Несіна Інна Миколаївна, Герасименко Ольга 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)  Національний підручник "Педіатрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення підручника було підвищення рівня професійної 
підготовки з педіатрії студентів-стоматологів за рахунок системності 
та компактності викладення сучасних уявлень про розвиток дитини, а 
також про найбільшу поширену інфекцію та соматичну патологію 
дитячого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83457  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 

Морева Вікторія Володимирівна, Турбіна Оксана Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Соціальна екологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Д. В. Солоха, О. В. Бєлякова, В. В. Морева, О. І. 

Турбіна. Соціальна екологія. Підручник. – Донецьк : ФОП Дмитренко, 
2013. - 228 с. 

 
Анотація   

Розкрито особливості соціальної екології як науки, представлено 
екологічні основи соціальних проблем суспільства, розглянуто  
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концепції еколого-орієнтованого розвитку суспільства, відображено 
аспекти еколого-орієнтованої діяльності людства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83458  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Марова Світлана Феліксівна, 
Зятько Йозеф, Сотниченко Людмила Леонідівна, Бєлякова Оксана 
Володимирівна, Морева Вікторія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування теоретико-методологічних основ адаптації 
принципів сталого конкурентоспроможного розвитку регіонів 
України на засадах розбудови їх інфраструктури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукове дослідження присвячено вирішенню складної проблеми 
сучасності - формування теоретико-методологічних основ адаптації 
Концепції сталого розвитку до реалій конкурентоспроможного 
функціонування регіонів України в умовах розбудови їх 
інфраструктури на інноваційних засадах розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83459  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Криковцева Ніна Олександрівна, Азарян Олена Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Екологічний маркетинг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Азарян О. М. Екологічний маркетинг: підручник / О. 
М. Азарян, Н. О. Криковцева, О. В. Бєлякова, Д. В. Солоха. – Донецьк : 
Вид-во Цифрова типографія, 2013. - 204 с. 

 
Анотація   

Викладено основні питання, що розкривають сутність екологічного 
маркетингу як сучасної філософії підприємницької діяльності за умов 
сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83460  
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Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Морева Вікторія Володимирівна, Касьянова Наталія Віталіївна, 
Балакай Оксана 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)  Підручник "Потенціал підприємства: формування та використання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Касьянова Н. В. Потенціал підприємства : 

формування та використання. 2-ге вид. перероб. та доп. (текст) : 
підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва, О. В. 
Бєлякова, О. Б. Балакай - К. : "Центр учбової літератури",  2013. - 248 с. 

 
Анотація   

Викладено загальнотеоретичні й практичні основи формування, 
використання та оцінки потенціалу підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83461  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лейва Айявірі Марія Михайлівна  
 
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)  Мюзикл "Ти особливий, ти класний, який є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідея твору в тому, що кожна людина - особлива.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83462  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл віршів "Рояль"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цикл віршів "Рояль". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83463  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лейва Айявірі Марія Михайлівна  
 
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 "Счастье нашла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83464  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Куліш Неля Володимирівна, Воронкова 
Ганна 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 "Academic History of Disease in 
orthodontics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до 
ортодонтії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83465  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцух Олена Олексіївна, Захарова Наталя 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 "Фінансовий стан підприємства та методика його 
оцінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності 
фінансового стану підприємства як у нормативно-правових 
документах, так і у працях науковців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83466  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Наталя 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 "Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто методичні підходи щодо оцінки фінансового стану 
підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83467  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Наталя Юріївна, Рубцова Наталя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Передумови забезпечення фінансової безпеки 
аграрних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто передумови забезпечення на основі досягнутих 
результатів останніх років. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83468  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцух Олена Олексіївна, Цап Володимир Дмитрович, Захарова 

Наталя Юріївна, Демченко Іван Володимирович, Дмитров Микола 
Іванович, Косторной Сергій Володимирович, Радченко Наталія 
Геннадіївна, Рубцова Наталя Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінанси підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни 
"Фінанси підприємств". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83469  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Іван Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "ТАКТИКО-

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНОГО 
РОБОТИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ БДП-2" ("ТТХ НРК БДП-2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тактико-технічні характеристики розповсюджуються на наземний 
роботизований комплекс БДП-2, який призначений для  
транспортування вантажів, евакуації поранених, встановлення 
бойових модулів (засобів РХБЗ, РЕБ та іншого за окремою вимогою). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83470  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Іван Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "НАЗЕМНИЙ 

РОБОТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС РСВК-М2 "МИСЛИВЕЦЬ" 
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ" ("НРК РСВК-М2 "МИСЛИВЕЦЬ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тактико-технічні характеристики розповсюджуються на наземний 
роботизований комплекс БДП-2, який призначений для - 
транспортування вантажів, евакуації поранених, встановлення 
бойових модулів (засобів РХБЗ, РЕБ та іншого за окремою вимогою). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83471  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманський Рафал  
 
Повне ім'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 "АЛГОРИТМ 
комп'ютерної програми "Banners App" з розміщення реклами на 
портативних пристроях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповідно до рекламних матеріалів, що надходять від рекламодавця, 
користувач обирає критерії реклами, яка його цікавить.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83472  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Methodology and Plan for ground 
tests"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано порядок підготовки та проведення робіт по підтвердженню 
правильності технічних рішень, закладених в конструкцію 
теплозахисної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83473  
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Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 

Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Overall TPS design. Technical 

Report providing detailed constructional design of the TPS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рамках звіту було розроблено концепцію надлегкого теплового 
захисту - теплозахисну систему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83474  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "User requirements and technical 
goals"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт містить порівняльний аналіз існуючих теплозахисних 
конструкцій та конструкцій, що розробляються з уважним поглядом 
на матеріали, з яких вони виготовляються з урахуванням 
властивостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83475  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Ground tests report"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати проведення наземного експериментального 
відпрацювання конструкції теплозахисної системи для багаторазових 
літальних і космічних апаратів, а також інформацію, яка 
використовується при проведенні робіт з підтвердження правильності 
технічних рішень, закладених в конструкцію ТЗС. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83476  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Recommendations for modelling 
the TPS in-flight tests"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт містить рекомендації з проведення льотних випробувань 
конструкції теплозахисної системи для багаторазових літальних і 
космічних апаратів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83477  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Віктор Якович, Бондаренко Вікторія В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Відмивка фасадів 
архітектурних об'єктів міста Харкова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83478  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буткевич Олександр Федотович, Парус Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "База даних підсистеми аналізу спрацьовувань пристроїв релейного 
захисту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено базу даних підсистеми аналізу сигналів про спрацювання 
пристроїв релейного захисту в електроенергетичних об'єктах, 
передусім в електричних підстанціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83479  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугачов Георгій Валерійович, Погребняк Денис 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 "WTS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма з комплексу організаційних, інформаційних і технічних 
рішень, що забезпечують користувача через електронні канали 
зв'язку з криптовалютною біржею "binance" сервісом по обміну 
криптовалют.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83480  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маймур Євгенія Феліксівна  
 
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 "Червоне море"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Холст, масло, 60×40. Червоне море. Його підводний світ грає 
різнокольоровими барвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83481  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грітченко Тетяна Яківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика навчання письма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник укладений згідно з вимогами кредитно-модульної системи і 
призначений для студентів факультетів підготовки вчителів 
початкової школи та вчителів-практиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83482  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблязова Ельвіна Зуфарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Податок на нерухоме майно: фіскальна та 
регулююча роль"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянута фіскальна політика, як адаптивний механізм у системі 
державного регулювання, має спрямовуватися на збереження 
адекватності регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам 
економічного середовища з метою сталого розвитку держави й 
регіонів та підвищення на цій основі добробуту суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83483  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблязова Ельвіна Зуфарівна  
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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 "Strategic directions of improvement of property tax 
administration for strengthening its stimulating effect on economic 
development of the region"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83484  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблязова Ельвіна Зуфарівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фіскальна політика у контексті реформування 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянута децентралізація владних та фінансових повноважень 
держави на користь місцевого самоврядування є однією із найбільш 
визначальних реформ з часів української незалежності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83485  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман 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 "Програмна реалізація обчислення відносної 
температури нерухомого шару куль при нагріванні потоком гарячих 
газів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє обчислювати відносну температуру 
нерухомого шару куль та відносну температуру газу в шарі при  
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нагріванні потоком гарячих газів залежно від безрозмірної висоти 
шару і безрозмірного часу. Програма розроблена на мові C/C++.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83486  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Солдатов Дмитро 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 "Математична модель доменного ПН з 
урахуванням теплофізичних параметрів газу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання процесу нагріву 
насадки доменного повітронагрівача з урахуванням тиску в робочому 
просторі повітронагрівача, хімічного складу доменного газу, його 
вологості, заданої температури купола і побудови графіків зміни 
температури купола повітронагрівача, продуктів згоряння і витрати 
повітря на підтримку горіння.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83487  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Шилков Андрій 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 "Онлайн облік навчального процесу 
студентської групи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для онлайн обліку навчального 
процесу студентської групи, основним завданням якої є надання 
куратору, студентам групи та батькам актуальної інформації про 
успішність та відвідування занять, розклад занять, консультації та 
іспити, різноманітні оголошення, методичні забезпечення та домашні 
завдання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83488  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Шилков Андрій 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 "Моніторинг успішності студентів 
факультету з використанням "хмарного" сховища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для онлайн обліку успішності 
студентських груп факультету навчального закладу, що дозволяє 
оптимізувати методи обліку, зберігання і обробки інформації про 
показники успішності і відвідуваності студентів. Як сховище був 
вибраний сервіс Google Drive, а як механізм для роботи з документами 
- сервіс "Google Документи".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83489  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Сімкін Олександр Ісакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математична модель роботи доменного 
повітронагрівача під підвищеним тиском"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складена програма розрахунку загального часу нагріву насадки 
(нагріву доменного дуття) і параметрів насадки і газу-теплоносія по 
висоті в часі при відомих початкових температурах, параметрах 
вогнетривкого матеріалу і газу, що вдувається, на мові об'єктно-
орієнтованого програмування Borland Builder C++.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83490  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койфман Олексій Олександрович, Гросс Олександр 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 "Розрахунок у реальному часі параметрів 
кристалізації злитка в МБЛЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання кристалізації 
безперервнолитого злитка в машині безперервного лиття заготовок у 
реальному часі в період розливання. Результатом роботи програми є 
розрахунок заданих значень витрати охолоджувачів (води і повітря) 
металу в кристалізаторі і зоні вторинного охолодження, які надходять 
в автоматизовану систему управління технологічним процесом 
кристалізації металу в МБЛЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83491  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшиченко Вікторія Вікторівна, Черно Валерій Степанович  
 
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 "Цитологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для самостійної роботи студентів при вивченні 
курсу "Цитологія".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83492  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольова Ольга Вікторівна  
 
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 "Ботаніка: Лабораторний практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лабораторний практикум призначений для аудиторної та самостійної 
роботи студентів при вивчені курсу "Ботаніка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83493  
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Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш 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)  Навчальний посібник "Спадщина О. О. Потебні в сучасному 
педагогічному вимірі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито постать О. Потебні - видатного 
вченого-лінгводидакта, методиста, педагога, розглянуто його наукову 
творчість, лінгвістичні, філософсько-психологічні та педагогічні 
погляди, представлено зміст роботи з упровадження ідей О. Потебні в 
навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів, 
описано конспекти різних видів і типів занять, ігрові вправи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83494  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танклевська Наталія Станіславівна, Копитіна Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств 
в економіку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методичні засади формування, використання 
заощаджень домогосподарств, проаналізовано сучасний стан їх 
залучення в економіку України для визначення тенденцій, проблем, 
закономірностей розвитку. Окреслено напрями активізації залучень 
заощаджень в економіку для збільшення їх обсягів та розвитку 
фінансового ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83495  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асауляк Ольга Валентинівна  
 
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 "І ФАКУЛЬТАТИВ. Восстановление прямой голограммы 
Логоса в сердце человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга є частиною Серії семінарських робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83496  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблязова Ельвіна Зуфарівна, Яцух Олена 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)  Монографія "Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, як фіскальний інструмент економічного розвитку регіону в 
умовах децентралізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретично-методичні засади та 
розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення порядку 
справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, з метою стимулювання економічного розвитку регіону. 
Проведено розгорнутий аналіз практики формування податкових 
надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі від податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в умовах 
запровадження фінансової децентралізації і закономірностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83497  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мік Дмитро 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)  Стаття "Городисько скіфів на Прикарпатті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті шляхом топонімічних досліджень встановлюється ареал 
розповсюдження племен, таких як скіфи, неври, котіни, оси, гани, 
анти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83498  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мік Дмитро 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)  Стаття "Способ доказательства бесконечности некоторых видов 
простых чисел"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83499  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
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  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "გამოყენების ინსტრუქცია "რეოსირბილაქტი® 
Rheosorbilact®" ("რეოსირბილაქტი® Rheosorbilact®") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83500  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА 

КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА" "РЕОСОРБИЛАКТ 
(RHEOSORBILACT)" ("РЕОСОРБИЛАКТ (RHEOSORBILACT)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83501  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Формирование и реализация инновационного 

потенциала в условиях устойчивого развития промышленного 
региона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д. В. Формирование и реализация 

инновационного потенциала в условиях устойчивого развития 
промышленного региона / Монография / Д. В. Солоха - Донецк : СПД 
Куприянов В. С., 2010. - 612 с. 

 
Анотація   

Наукове дослідження присвячене питанням формування, розвитку і 
реалізації інноваційного потенціалу регіону як основи забезпечення 
розвитку економічної системи України в умовах ринкового механізму 
господарювання в напрямку реалізації концепції стійкого розвитку.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83502  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
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  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескізи з кресленнями "Проектна пропозиція. Загальноосвітня школа 

ІІ ступеня по вулиці Г. Гроса, 8 в місті Чернівці. Варіант 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Будівля школи за планувальним рішенням поділена на одноповерхову 
частину молодшої школи та триповерховий блок середньої школи. 
Компактне і функціональне планування школи забезпечує комфортні 
умови навчання у сучасному загальноосвітньому закладі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83503  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазуренко Олена Василівна, Столярчук Надія Миколаївна, Ксьонова 
Олена Валеріївна, Козак Мирослав Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Формування соціально-економічної ефективності 
підприємств галузі тваринництва на інноваційній основі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування соціально-економічної ефективності 
підприємств галузі тваринництва на інноваційній основі / розроб. О. 
В. Мазуренко, О. В. Ксьонова, Н. М. Столярчук, М. І. Козак; ННЦ 
"ІАЕ". - К. : 2018. - 80 с. 

 
Анотація   

Тенденції розвитку аграрного виробництва в інформаційному 
економічному середовищі вказують на необхідність його подальшого 
ефективного функціонування виключно за інноваційною моделлю. 
Соціально-економічна ефективність свинарства залежать від 
своєчасності формування комплексних умов, необхідних для 
забезпечення розширеного відтворення галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83504  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно" Хаустов Максим Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кожина Ганна Михайлівна, Зеленська Катерина Олексіївна, Хаустов 
Максим Миколайович, 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 "Опитувальник для визначення тривожних розладів у 
студентів-медиків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник містить 22 питання та заповнюється студентом. На 
кожне питання необхідно дати відповідь "так" або "ні". Результати 
розраховуються за допомогою ключа до опитувальника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83505  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожина Ганна Михайлівна, Зеленська Катерина Олексіївна, 
Литвиненко Василь Васильович  

 
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 "Опитувальник для визначення рівня сигматизації 
хворих на алкогольну залежність (додаток до історії хвороби)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник містить 18 питань. Заповнюється пацієнтом 
індивідуально на прийомі у лікаря. На кожне питання пацієнту 
необхідно дати відповідь "так" або "ні". Результати розраховуються 
лікарем за допомогою ключа до опитувальника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83506  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьяненко Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансово-правовий процес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто фінансово-правовий процес як різновид 
юридичного процесу. Автором досліджено його поняття, особливості, 
місце у системі права, виділено принципи, стадії. Дано загальну 
характеристику видів фінансово-правового процесу. Сформульовано 
підстави класифікації фінансово-процесуальних норм і фінансово-
процесуальних правовідносин, з'ясовано їх особливості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83507  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Лілія Євгенівна, Федоренко Олена Миколаївна, 
Мільчевська Ганна Сергіївна, Москальова Людмила Юріївна  

 
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)  Науковий твір "Абетка релігійних ідентичностей народів Північного 
Приазов'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У довіднику презентовано понад 260 слів та висловів, спрямованих на 
підвищення рівня релігійної зрілості кожного українця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83508  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Олександр Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Загальне мовознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для студентів магістратури, які навчаються за 
спеціальностями "Філологія. Українська мова і література", 
"Філологія. Українська мова і література. Мова і література 
(англійська)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83509  
 
Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлипняк Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Психолого-педагогічний супровід 
освітнього процесу в різновіковій групі закладу дошкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 
в різновіковій групі закладу дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. 
для студ. пед. вузів / уклад. : І. Ю. Підлипняк . - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2018. - 220 с. 

 
Анотація   

Видання адресоване студентам педагогічних вузів за спеціальністю 
"Дошкільна освіта".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83510  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлипняк Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теорія та практика підготовки майбутніх вихователів 
до формування математичної компетенції дошкільників у 
різновікових групах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підлипняк І. Ю. Теорія та практика підготовки 
майбутніх вихователів до формування математичної компетенції 
дошкільників у різновікових групах : монографія / Ірина Юріївна 
Підлипняк. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 176 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено теоретичне обґрунтування і 
запропоновано нове вирішення актуального завдання, що полягає у 
визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов 
професійної підготовки майбутніх вихователів до формування 
математичної компетенції дошкільників у різновікових групах у 
межах експериментальної моделі цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83511  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великоіваненко Галина Іванівна, Мамонова Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання 
інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Великоіваненко Г. І., Мамонова К. М. Комплекс 

економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної 
привабливості суб'єктів господарювання // Нейро-нечіткі технології 
моделювання в економіці. - 2012. - № 1. - С. 65-96. 

 
Анотація   

Стаття містить результати дослідження альтеративних підходів до 
моделювання інвестиційної привабливості підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83512  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Андрій Вікторович, Великоіваненко 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 "Моделювання ефективності податкових пільг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Матвійчук А. В., Великоіваненко Г. І. Моделювання 
ефективності податкових пільг // Економічний часопис - ХХІ. - 2014. - 
№ 5-6. - С. 105-108. 

 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність проведення аналізу результативності 
податкової пільги на основі абсолютних значень показників 
фінансових чи соціально-економічних ефектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83513  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Анастасія 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)  Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук "Процесуальні засади міжнародного співробітництва при 
розслідуванні кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У авторефераті розкрито сутність та генезис інституту міжнародного 
співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83514  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Галина 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)  Навчальний посібник "Соціальний супровід сім'ї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальний супровід сім'ї : навчальний посібник / 

Уклад. : Г. В. Бондаренко. - 3-е вид., переробл. та доповн. – Умань : 
ФОП Жовтий О. О., 2017. - 113 с. 
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Анотація   
Навчальний посібник з курсу "Соціальний супровід сім'ї" укладено 
відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83515  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Следственная профилактика преступлений, связанных с 
ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей 
медицинскими работниками по Уголовному кодексу Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті приділено увагу слідчій профілактиці злочинів, пов'язаних із 
неналежним виконанням професійних обов'язків медичними 
працівниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83516  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Анастасія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Спрощений порядок видачі особи (екстрадиції) особи 
запитуючій державі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу спрощеного порядку видачі особи 
(екстрадиції).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83517  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Петро Васильович, Антонюк Анастасія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

662 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості реалізації засад міжнародного співробітництва 
під час кримінального провадження: міжнародно-правовий аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються засади, які закріплені в міжнародних договорах 
у сфері співробітництва та взаємодія правоохоронних органів під час 
кримінального провадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83518  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович, Богашко Олександр Леонідович, 
Бондарук Ігор Сергійович, Стойка Віталій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Публічне 
управління та адміністрування" другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 028 "Публічне управління та адміністрування" галузі 
знань 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: 
магістр" ("Освітньо-професійна програма "Публічне управління та 
адміністрування")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83519  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Валюк Вікторія Федорівна, Гончаренко 
Ганна Євдокимівна, Горбатюк Наталія Олександрівна, Гнатюк 
Наталія Олександрівна, Душечкіна Наталія Юріївна, Цимбалюк 
Валентина 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)  Колективна монографія "Біологічне, ландшафтне різноманіття та 
якість річкової води басейну центральної частини Південного Бугу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Рекомендовано для студентів та викладачів природних дисциплін 
закладів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83520  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білошкурський Микола Васильович, Бондарук Ігор Сергійович, 
Білошкурська 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація : 
магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" 
("Освітньо-професійна програма "Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні та методичні вимоги у підготовці магістрів у 
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83521  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дука 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 "Психологічна служба в закладах 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологічна служба в закладах освіти : навч.-метод. 
посіб. для студ. пед. вузів / уклад. Т. М. Дука. - Умань : ВПЦ "Візаві", 
2018. - 192 с. 

 
Анотація   

У посібнику узагальнено світовий і вітчизняний досвід діяльності 
практичних психологів і психологічних служб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83522  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлин Ольга Юріївна  
 
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 "WOODMAN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване виконання "WOODMAN".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83523  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береславська Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній 
системі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Береславська О. І. Курсоутворення гривні в 
контексті змін у світовій валютній системі / Вісник Національного 
банку України. - 2014. - № 3 (217). - С. 10-16. 

 
Анотація   

У статті розглянуто  основні чинники, які впливали на 
курсоутворення гривні впродовж 2013 року. Проаналізовано динаміку 
показників платіжного балансу України та обсягів золотовалютних 
резервів Національного банку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83524  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береславська Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Перспективи стабілізації обмінного курсу гривні у контексті 

світових зовнішньоекономічних тенденцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Береславська О. І. Перспективи стабілізації 

обмінного курсу гривні у контексті світових зовнішньоекономічних 
тенденцій / Глобальні тенденції і перспективи : світова економіка та 
Україна. - 2018. - С. 16-22. 

 
Анотація   

У статті на підставі аналізу показників платіжного балансу 
послідовно доводиться, що економічний розвиток України потребує 
стабільної чи раціонально передбачуваної курсової динаміки гривні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83525  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затока Світлана Анатоліївна, Коваль Катерина 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 повірки цифрового 

вимірювача кута зсуву фаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83526  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремченко Микола Вікторович, Кучерявий Дмитро Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна поліція України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційний портал Національної поліції 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою надання оперативного доступу до 
інформаційних ресурсів Національної поліції України та розрахована 
для використання в службовій діяльності працівниками поліції. 
Програма являє собою засіб, за допомогою якого можна вводити, 
коригувати, здійснювати пошук за категоріями, а також аналізувати 
тимчасові набори даних, які знаходяться в інформаційних системах 
Національної поліції.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

666 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83527  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична база державного 
фінансового контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення широкого кола завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83528  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коленко Вікентій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "БРІСТАР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального 
призначення (електронний підручник) "Мистецтво 1 клас" (автори: 
Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний засіб створений з метою практичного засвоєння 
навчального матеріалу та забезпечує інтерактивну взаємодію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83529  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесняк Павло Олегович, Лук'янова Наталя Петрівна, Шем'якін 
Нікіта Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво 
"Розумники" 

 
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 "Електронний засіб навчального 
призначення (електронний підручник) "Українська мова. Буквар. 
Частини 1 та 2" для 1 класу закладів загальної середньої освіти 
(автори: Вашуленко М. С., Вашуленко О. В.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83530  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального 
призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу "Я 
досліджую світ. Частини 1 та 2" для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83531  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального 
призначення (електронний підручник) "Математика" для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83532  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніцой Лариса Миколаївна, Ніцой Андрій Анатолійович  
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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 сценарій анімаційного (кіно) фільму, вистави, мюзиклу 

"Король Данило: Русь проти Орди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На землях від Дону до Карпат виникла цивілізація, яка з часом 
утворює державу Русь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83533  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніцой Лариса Миколаївна, Ніцой Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій вистави, мюзиклу "Штурм Москви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На тлі подій першої чверті XVII ст. молодий Петро Конашевич стає 
козаком Січі Запорізької, закохується, одружується, отримує прізвище 
Сагайдачний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83534  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набуров Владислав Леонідович  
 
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 поезії "Сьогодні, завтра і завжди у вічність йдуть мої думки..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83535  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

669 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береза Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "KOZAK 
FEST"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою графічне зображення, з включеннням, накресленого 
у два, вирівняні по боках, рядки, карбованими, жовтого кольору 
літерами, де буквені елементи літер горішнього рядка, сполучені із 
стилізованим силуетним зображенням козака з чубом, що 
розвівається, а просвіти у жовтому кольорі, починаючи від шиї 
козака, видаються силуетами людей із здійнятими угору руками, з 
жестами, характерними для глядацької молоді на популярних 
пісенно-музичних концертах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83536  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Олег Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розподілена комп'ютерна програма для 
виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних 
обчислювальних мережах на основі аналізу поведінкових сигнатур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з програмних модулів, які встановлені в 
комп'ютерних системах локальної обчислювальної мережі, що 
функціонують автономно, вирішують поставлені завдання та разом 
утворюють цілісну розподілену програмну систему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83537  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Чопенко Дмитро Юрійович, 
Коломієць Олексій Олександрович, Буга Євген Едуардович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Проект будівництва житлового 
мікрорайону із створенням парку в межах вулиць Кіровоградської, 
просп. Лобановського та Проектної вулиці в Голосіївському районі м. 
Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Планувальними рішеннями запропоновано розташувати 
багатоквартирні багатоповерхові будинки з підземними паркінгами, а 
також відновлення екосистеми території у вигляді парку, відновлення 
та чистка русла річки Совки, створення нових озер для загального 
користування. Передбачається сховати всі автостоянки для 
постійного та тимчасового зберігання у підземний паркінг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83538  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложачевська Олена Михайлівна, Мітченко Галина Валеріївна, 
Литвишко Лілія Олександрівна, Артемчук Валентина 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)  Науковий твір "Програма курсу та методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів 
спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приведене тематичне та змістовне наповнення програми вивчення 
нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг" та розроблені 
методичні вказівки до виконнання курсової роботи з цієї дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83539  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінкіна Світлана Анатоліївна, Корновенко Сергій Валерійович, 
Маркова Світлана Василівна, Романець Наталія Радомирівна  

 
Повне ім'я або 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 "Великий перелом" на селі. Фінал селянської революції 
(1929-1933 рр.)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії з'ясовано сутність "великого перелому" на селі, 
розкрито репресивно-каральну політику радянської влади в 
українському селі у 1929-1933 рр., заходи, спрямовані на формування 
"нового" селянина. Сталінська "революція згори" була спрямована 
на придушення селянської революції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83540  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примост Валерій Юрійович  
 
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)  Кіноценарій "Северин Наливайко. Остання битва!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоб повернути свої спадкові права, Северин Наливайко, на чолі 
війська з таких саме позбавлених прав сміливців, б'ється проти армії 
Речі Посполитої за свободу України. Але найстрашнішим ворогом 
Наливайка стають не поляки, а власні союзники-запорожці, для яких 
станова пиха є сильнішою за почуття єдиного народу.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83541  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Світлана 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)  Посібник "Сучасна українська літературна мова (морфологія)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з 
курсу. Із метою ефективного засвоєння граматичної системи 
української мови до кожної теми подано питання, що виносяться на 
розгляд, метеріал до самостійного вивчення, перелік наукової 
літератури, питання для самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83542  
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Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желязкова Вікторія Валеріївна, Мікрюкова Катерина 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 "Збірник вправ "Орфографічний практикум" для 
студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. В. Желязкова, К. О. Мікрюкова. Збірник вправ 
"Орфографічний практикум" для студентів спеціальності 
"Прикладна лінгвістика" - Миколаїв, 2014. - 252 с. 

 
Анотація   

У збірнику вправ подано завдання до практичних занять та 
самостійної роботи студентів із дисциплін "Орфографія та основи 
коректорської правки", "Культура та техніка мовлення фахівця", 
тестові завдання, таблицю коректурних знаків та схему 
орфографічного розбору слів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83543  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Павло Петрович, Радченко Дмитро Володимирович, 
Гринчишин Ігор Борисович, Федоренко Павло Георгійович  

 
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 "Єдина операційно-інформаційна система 
неплатоспроможних банків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації супроводу 
неплатоспроможних банків і щоденної оперативної роботи з даними 
ОДБ і даними з інших інформаційних систем, які необхідні для 
подальшого функціонування неплатоспроможних банків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83544  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступаков Максим Павлович  
 
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 "Сервіс авторизації користувачів "WiFi 
Point"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83545  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Віктор Миколайович  
 
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 твір "POWER LADY ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК 
НА 4 НЕДЕЛИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83546  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Макодзеб Василь Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пошук зображень у системі технічного зору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для застосування у системі технічного зору 
промислових роботів, поштообробних машин і забезпечує введення та 
пошук зображень в системі технічного зору, з попередньою їх 
бінаризацією та використанням розпізнавання нанесеної у вигляді 
спрощеного штрихового коду пошукової мітки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83547  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Суслов 
Володимир Юрійович  

 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "LoGo - Local Governance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка програм включає три програми у сфері погосподарського 
обліку, ведення реєстру територіальної громади, ведення єдиної 
інформаційної бази даних обліку земельних ділянок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83548  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна Петрівна, Волошин Петро 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)  Тези наукового твору  "Формування патріотичних цінностей 
школярів як педагогічна проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волошин П., Волошина Г. Формування патріотичних 
цінностей школярів як педагогічна проблема // Педагогічна освіта і 
наука : традиції, реалії, перспективи : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2015 р. // 
FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-
дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. - Умань : 
ФОП Жовтий, 2015. - С. 5-7. 

 
Анотація   

Головною метою патріотичного виховання є становлення 
громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її 
як суверенну, незалежну, демократичну, правову соціальну державу і 
забезпечувати її національну безпеку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83549  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

675 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези наукового твору "Формування вмінь навчатися впродовж 
життя в умовах Нової української школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коберник Галина. Формування вмінь навчатися 
впродовж життя в умовах Нової української школи // Неперервна 
педагогічна освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 
м. Умань, 27 квітня 2018 року / гол. ред. Муковіз О. П. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2018. - С. 34-37. 

 
Анотація   

Необхідною умовою неперервної освіти є вміння вчитися впродовж 
життя,  під яким розуміється здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83550  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина 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)  Тези наукового твору "Ефективні шляхи реалізації наступності 
дошкільної та початкової шкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коберник Галина. Ефективні шляхи реалізації 
наступності дошкільної та початкової шкільної освіти // Неперервна 
педагогічна освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 
м. Умань, 22 квітня 2016 року // FOLIA COMENIANA : вісник 
Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені 
Я. А. Коменського / гол. ред. Муковіз О. П. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 
2016. - С. 49-52. 

 
Анотація   

Вивчення стану питання в теорії та практиці показує, що наступність 
найчастіше розуміється вузько і часто розглядається як інформативна 
підготовка дитини до нової сходинки в освіті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83551  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

676 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези наукового твору "Потенціал інноваційної навчальної діяльності 

для формування важливих якостей підростаючої особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коберник Галина. Потенціал інноваційної 

навчальної діяльності для формування важливих якостей 
підростаючої особистості // Дидактика Яна Амоса Коменського : від 
минулого до сьогодення : матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-
конференції, м. Умань, 6 листопада 2015 року // FOLIA COMENIANA : 
вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії 
дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Муковіз О. П. - Умань : 
ФОП Жовтий О. О., 2015. - С. 61-63. 

 
Анотація   

Інноваційне навчання орієнтоване на створення умов для підготовки 
особистості до життя в суспільстві швидкоплинних змін, до 
невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здібностей до 
творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83552  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина 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)  Тези наукового твору "Індивідуалізація навчання школярів через 

адаптування навчальних завдань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коберник Г. Індивідуалізація навчання школярів 

через адаптування навчальних завдань // Педагогічна освіта і наука : 
традиції, реалії, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2015 р. // FOLIA 
COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідної 
лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. - Умань : ФОП 
Жовтий, 2015. - С. 26-29. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83553  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міцкевич Валерій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товарна біржа "Всеукраїнська лісова біржа" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система аукціонних торгів 
"АСАТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83554  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хавіков Ілля Володимирович, Філоненко Олександр Дмитрович, 
Костюк Сергій Валерійович, Рябцев Сергій Олександрович, Кучмай 
Олег Васильович, Лисоконь Роман Юрійович, Кисельов Дмитро 
Олександрович, Чалик Святослав Володимирович, Герасименко 
Сергій Васильович, Костін Дмитро Юрійович, Ісаченко Микола 
Матвійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЗІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
автоматизації вимірювань, обчислення показників захищеності 
інформації від витоку технічними каналами ПЕМНВ, звітності за 
результатами спеціальних досліджень та інструментального 
контролю об'єктів ЕОТ" ("СПЗ "НОРМА ТЗІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83555  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Стиль успешного мужчины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг, який відповість на такі питання: як створити свій 
унікальний та визнаний стиль? Як легко підібрати одяг, який дійсно 
підходить? Як підібрати одяг по типу фігури? Особливості посадки 
тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83556  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Заговори, чтобы тебя услышали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг, який відповість на такі питання: красномовство - що 
це, які переваги, як його розвивати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83557  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович, Пчелінцев Дмитро 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 розробки фреймворка для автоматизованого 
тестування графічного інтерфейсу веб-додатків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє провести повний цикл тестування графічного 
інтерфейсу веб-додатків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83558  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербак Ірина Сергіївна  
 
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 авторських малюнків "Chudiki"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка авторських малюнків "Chudiki" складається з тринадцяти 
графічних малюнків, виконаних у чорно-білому кольорі, одинадцять з 
яких являють собою стилізоване гумористичне зображення звірят.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83559  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Гусаріна Наталія Вікторівна, Коверга 
Алла Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Структуризація вхідної інформації при побудові механізму 
управління економічним розвитком підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83560  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Гусаріна Наталія Вікторівна, Коверга 
Алла Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процедур інноваційної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83561  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Шарко Олександр Володимирович, 

Лепьохіна Олена Васславівна, Гусаріна Наталія Вікторівна, 
Джерелюк Юлія Олександрівна, Макаренко Сергій Миколайович, 
Олійник Наталя Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження трансформації управлінських 
концепцій економічного розвитку та інноваційної активності 
промислових підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83562  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Михайленко Наталя Олександрівна, 
Сисоєнко Ірина Анатоліївна, Шмулевич Павло 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 "Формування механізму інноваційного розвитку 
промислових підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83563  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Шарко Олександр Володимирович, 
Гусаріна Наталія Вікторівна, Коверга Алла Вікторівна, Тарасюк Алла 
Василівна, Сита Євгенія Миколаївна, Шмулевич Павло 
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 "Теоретико-методологічні основи збалансованого 
управління економічними процесами в умовах динамічних змін 
зовнішнього середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

681 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83564  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита 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)  Монографія "Управління економічним розвитком інноваційної 
діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83565  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусаріна Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Концепція економічного розвитку та інноваційної 
активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії досліджено концепцію економічного розвитку та 
інноваційної активності підприємств в умовах динамічних змін 
зовнішнього середовища. Вивчено досвід і практику управління 
підприємствами в контексті їх інноваційного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83566  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алина Кривенец (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 "Дай мне знать, если все еще..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83567  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alina Kryvenets (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 "Let me know if you still..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83568  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Марина Олексіївна  
 
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 "Програма "Цінуй життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Цінуй життя" спрямована на розуміння необхідності 
протистояння негативному впливу середовища, збереження здоров'я і 
радості життя для найкращої реалізації планів на майбутнє та 
створення міцної родини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83569  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюг Костянтин 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 "Краща сторона"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83570  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
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 "Дихати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83571  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Світлана Миколаївна, Мудраков Віталій 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)  Монографія "Ціннісно-смислова компетентність політолога: 

проблеми формування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Козаченко С., Мудраков В. Ціннісно-смислова 

компетентність політолога: проблеми формування: монографія / С. 
Козаченко, В. Мудраков. - ФОП Мельник А. А., Хмельницький, 2018. - 
162 с. 

 
Анотація   

У монографії ставиться питання: що таке ціннісно-смислова 
компетентність у процесі формування фахівця-політолога.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83572  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудраков Віталій Вікторович, Поліщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теоретична філософія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мудраков В. В., Поліщук О. С. Теоретична 
філософія: навчальний посібник / В. В. Мудраков, О. С. Поліщук. - 
ФОП Мельник А. А., Хмельницький, 2018. - 162 с. 

 
Анотація   

Мета посібника - формування умінь критичного і творчого мислення 
студентської молоді шляхом проходження пропонованою варіацією, 
тобто інтерпретацією теоретичних узагальнень основ філософського 
знання, таким чином відточувати навики власних висловлювань у 
порівняльному контексті, а відтак, формувати толерантні засади 
полеміки та наукового діалогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83573  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ольга Михайлівна, Адаменко Оксана Олександрівна, 
Борецька 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)  Стаття "Фізична культура як засіб формування здорового способу 
життя студентської молоді у вищому навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко О. М., Адаменко О. О., Борецька Н. О. 
Фізична культура як засіб формування здорового способу життя 
студентської молоді у вищому навчальному закладі // Молодий 
вчений. - 2018. - № 4 (56). - С. 283-286. 

 
Анотація   

У статті здійснено аналіз проблеми використання фізичної культури 
як засобу формування здорового способу життя студентської молоді в 
умовах вищого навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83574  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Вадим 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 "Smart Mobile Insurance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма "Smart Mobile Insurance" дозволяє зручно і 
швидко придбати договір страхування та оформити страховий 
випадок, а також виконати всі інші необхідні дії за допомогою 
мобільного пристрою або персонального комп'ютера, що має доступ 
до мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83575  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Program CBM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для розрахунку виробничих 
витрат на підприємстві з використанням методології СВМ і являє 
собою інформаційну систему, основу якої складає сховище даних, яке 
містить інформацію про джерела витрат, перелік виробів, кошторис 
та перелік технологічних операцій для кожного виробу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83576  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ровинська Катерина Ігорівна, Козуліна Світлана Олександрівна, 
Мурзановська Аліна Владиславівна, Долженков Олег Олександрович, 
Колісніченко Наталя Миколаївна, Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, 
Фальковський Андрій Олександрович, Ровинський Юрій 
Олександрович, Давтян Степан Гургенович  

 
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 "Робочий зошит для курсу дистанційного 
навчання "Інститут присяжних в системі правосуддя України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений робочий зошит призначений для поточного контролю 
результатів опанування матеріалу курсу випускниками та підготовки 
для підсумкового випробування - складання тексту. Призначений для 
осіб, які включені до списку присяжних.   
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

686 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83577  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Юрій Борисович, Матохнюк Людмила 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)  Науково-методичний твір "Тест-опитувальник "Інформаційна 

компетентність особистості (ІКО)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами проведене експериментальне дослідження інформаційної 
компетентності особистості, що дало можливість розробити тест-
опитувальник.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83578  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашевський Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Літературна концепція ігрової розважальної 

програми "Мау-Мау"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83579  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Євген Геннадійович  
 
Повне ім'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 економічного характеру "АУКЦІОН 
"ЛАКІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір розроблено, описано та схематично наведено алгоритм 
проведення аукціону за новою економічною схемою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83580  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Савенко Вячеслав Якович, Бубела 
Андрій Володимирович, Яремов Андрій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дослідження 
роботи дорожньої конструкції на ділянках з трубчастими дренами з 
матеріалів різного походження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені дослідження роботи дорожніх конструкцій з 
трубчастими дренами з матеріалів різних фізико-механічних 
властивостей дозволяють визначити основні фактори, які впливають 
на умови роботи під впливом власної маси та нормативного 
навантаження від рухомого складу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83581  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанюк Світлана Іванівна, Малашенко Людмила Олексіївна, 
Ткачук Віра Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення практичних 
занять з курсу "Теоретичні основи інвалідного спорту" / для 
здобувачів ступеню вищої освіти "бакалавр" денної форми навчання 
спеціальності 017 фізична культура і спорт "Історія розвитку спорту 
осіб з інвалідністю на Херсонщині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степанюк С. І. Історія розвитку спорту осіб з 
інвалідністю на Херсонщині : [методичні рекомендації для проведення 
практичних занять з курсу "Теоретичні основи інвалідного спорту" / 
для здобувачів ступеню вищої освіти "бакалавр" денної форми 
навчання спеціальності 017 фізична культура і спорт] // Світлана 
Степанюк, Людмила Малашенко, Віра Ткачук. - Херсон : ТОВ 
"БОРИСФЕН-ПРО", 2018. - 56 с. 
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Анотація   
Дослідження є однією з перших спроб вчинити та узагальнити історію 
розвитку спорту осіб з інвалідністю на Херсонщині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83582  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Best lobby boy" ("Портьє Артур 
Лаврись")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше у світі було придумано жонглювання валізами на моноциклі. 
За допомогою магнітів та металевих пластин, вмонтованих у валізи, 
взуття та головний убір виконавця, винайдено незвичайний баланс 
валізами артистом на моноциклі та без нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83583  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Sergey Novikov original aerial straps act" 

("Sergey Novikov aerial straps act")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в світі була придумана трюкова частина на повітряних 
ременях. Вона полягає в тому, що виконавець, закінчуючи 
гімнастичну зв'язку на ременях у повітрі, обривається з даного 
реквізиту з висоти 3-7 метрів та падає на лежачий на сцені мат. Також 
було розроблено незвичний дизайн самого мату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83584  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
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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)  Естрадно-цирковий номер "Table"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній клоунаді основна ідея - це попурі на відомі ілюзійні та комічні 
трюки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83585  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Duo juggler "White Fantasy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне жонглювання булавами в дуеті. Використовуючи 
акробатичні та гімнастичні трюки, зроблено синтез з 3-х жанрів: 
жонглювання булавами, стрибкова акробатика, парна акробатика та 
еквілібр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83586  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Microphone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Придуманий комічний ексклюзивний номер (реприза) в жанрі 
сінхробуфонада. Ідея полягає в тому, що комік в образі вокаліста 
намагається заспівати в мікрофон, але йому заважає це зробити 
партнерка, яка сховалася під столом та рухає мікрофон в різні боки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83587  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Оксана Іванівна, Петренко Ольга Іванівна  
 
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)  Навчальний посібник "Транспортні засоби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглянуто різні види транспорту, наведено основний 
принцип дії, характеристики, особливості та різновиди їх 
транспортних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83588  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюрупа Михайло Володимирович  
 
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)  Монографія "Філософія права для юристів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлюються зміст, призначення та історичний 
розвиток філософії права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83589  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Інна Юріївна  
 
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)  Наукова стаття "E-learning" as an innovative method for training future 
water transport specialists"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описується електронне навчання як інноваційний метод для 
підготовки фахівців водного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83590  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Інна Юріївна  
 
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 "Педагогічні умови застосування інноваційного 
підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців водного 
транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються складники інноваційного підходу при 
підготовці майбутніх фахівців водного транспорту до професійної 
діяльності; розкриваються психологічні закономірності й сучасні, 
конкретні практичні підходи щодо організації навчального процесу в 
професійній підготовці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83591  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Інна Юріївна  
 
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 "Упровадження дуальної системи навчання у 
закладах вищої освіти в процесі підготовки майбутніх фахівців 
водного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті викладено положення щодо впровадження дуальної системи 
навчання у вищих навчальних закладах при підготовці майбутніх 
фахівців водного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83592  
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Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Інна Юріївна  
 
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 "Міжособистісна взаємодія викладача та майбутнього 

фахівця водного транспорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу міжособистісної взаємодії викладачів та 
майбутніх фахівців водного транспорту в умовах професійної 
педагогічної діяльності в колективі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83593  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Олександр Андрійович, 

Ткаченко Костянтин Олександрович  
 
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)  Навчальний посібник "Програмування мобільного обладнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник, насамперед, присвячений програмуванню мобільного 
обладнання з використанням перспективної мови програмування 
Java і операційної системи Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83594  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович  
 
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)  Наукова стаття "Способ контроля местоположения ТПА на 

траектории движения с помощью судовой ГАНС, включающей в себя  
ГАМО и ЭКНИС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність використання при проведенні підводно-
технічних робіт телекерованих підводних апаратів, які додатково 
оснащуються активно-пасивними гідроакустичними маяками 
відповідачами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83595  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Олександр Андрійович, Овчарук 
Ірина Вікторівна  

 
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)  Навчальний посібник "Основи об'єктно-орієнтованого 
програмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для початківців та для тих, хто вже має базові 
знання з програмування і прагне їх поглибити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83596  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Олександр Андрійович, 
Ткаченко Костянтин Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління підготовкою кадрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма орієнтована на обчислення ефективності співробітництва 
підприємств підготовки кадрів та підприємств ВТ як складової 
управління підготовкою кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83597  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Олександр Андрійович, 

Ткаченко Костянтин Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рейтингове оцінювання підприємств 

підготовки кадрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для рейтингової оцінки підприємств підготовки 
кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83598  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітренко Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України 
 
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 "Нова 

модель економічної діяльності у сфері вищої освіти" ("НМЕДВО")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83599  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм визначення сили впливу соціального 

фактору на макроекономічну стабільність країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Враховано негативні тенденції, які можуть бути нівельовані за 
рахунок стабілізації всіх інших субіндексів макроекономічної 
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стабільності; проаналізовано поведінку економічних агентів як 
реакцію на позитивні або негативні шоки; враховано характер 
розподілу значень субіндексів інтегрального індикатора МС навколо 
тренду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83600  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до формування 4D моделі 
іміджу країни як основного драйверу покращення макроекономічної 
стабільності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасні тенденції глобалізації та зростання конкуренції країн все 
частіше змушує держави шукати абсолютно нові чинники та 
інструменти підвищення їх конкурентоспроможності. Проведений 
аналіз індексу глобальної конкурентоспроможності України та 
представлені основні зусилля, здійснені державою для побудови 
позитивного іміджу країни, який має значний вплив на міжнародному 
рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83601  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення взаємозв'язку фіскальної 
децентралізації та макроекономічної стабільності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна мета дослідження полягає у вивченні ролі та сили впливу 
фіскальної децентралізації на макроекономічну стабільність країни. 
При цьому виокремлені ключові фактори, що впливають на 
макроекономічну стабільність.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83602  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Олександрович  
 
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 "Структурно-функціональна модель процесу 

проектування верстатних пристроїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено структурно-функціональну модель процесу проектування 
верстатних пристроїв, яка передбачає технологічний аналіз об'єкта 
обробки, синтез та оптимізацію компонувань верстатних пристроїв, 
інженерно-виробничий аналіз системи "верстатний пристрій - 
заготовка", а також функціональні та інформаційні зв'язки між 
етапами та дозволяє реалізувати комплексний підхід до проектування 
верстатних пристроїв у автоматизованому режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83603  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до оцінки 

макроекономічної стабільності країн з низьким та середнім рівнем 
доходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Питання макроекономічної стабільності країни набули широкої 
актуальності після дії останньої світової фінансово-економічної кризи. 
Для того, щоб пом'якшити зазначені негативні процеси, країнами-
членами Європейського союзу реалізується ряд інструментів політики 
скорочення відмінностей в соціально-економічному розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83604  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цаусакі Олександр Григорович  
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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)  Ескізний проект "Зупинковий комплекс "П-40"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зупинковий комплекс, об'єкт транспортної інфраструктури - 
павільйон очікування громадського транспорту з лавою та навісом і 
кіоск для продажу проїзних документів, інших товарів/послуг висотою 
3,0 м. Габаритні розміри: 8,7×2,5 м. За потреби форматується та 
трансформується відповідно до параметрів згідно з кресленнями.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83605  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цаусакі Олександр Григорович  
 
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)  Ескізний проект "Зупинковий комплекс "К-3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зупинковий комплекс, об'єкт транспортної інфраструктури - 
павільйон очікування громадського транспорту з лавою та навісом і 
кіоск для продажу проїзних документів, інших товарів/послуг висотою  
3,04 м. Габаритні розміри: 10,2×3,4 м. За потреби форматується та 
трансформується відповідно до параметрів згідно з кресленнями.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83606  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цаусакі Олександр Григорович  
 
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)  Ескізний проект "Зупинковий комплекс "Б-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Зупинковий комплекс, об'єкт транспортної інфраструктури - 
павільйон очікування громадського транспорту з лавою та навісом і 
кіоск для продажу проїзних документів, інших товарів/послуг висотою  
2,94 м. Габаритні розміри: 9,×2,4 м. За потреби форматується та 
трансформується відповідно до параметрів згідно з кресленнями.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83607  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Сергій Олександрович (Seryoga B. King)  
 
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 "Чёрный Кот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83608  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Василь 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)  Збірник пісень "Звезда моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83609  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Анастасія Сергіївна  
 
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 "Правовий статус суб'єктів інвестиційної діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макаренко А. С. Правовий статус суб'єктів 
інвестиційної діяльності // Вчені записки ТНУ імені В. І. 
Вернадського. -  2018. - № 3. Том 29 (68). -  С. 56-59. 

 
Анотація   

В статті проаналізовано доктринальне визначення суб'єктів 
інвестиційної діяльності. Проведене дослідження свідчить про 
домінування розробок економічного аспекту питання над юридичним, 
яке можливо пов'язане з економічною природою процесу 
інвестиційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83610  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сластьоненко Оксана Олександрівна, Ярош Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення правового регулювання 
фінансування загальної середньої освіти в Україні на сучасному 
етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сластьоненко О. О., Ярош А. О. Удосконалення 
правового регулювання фінансування загальної середньої освіти в 
Україні на сучасному етапі // Міжнародний юридичний вісник : 
актуальні проблеми сучасності (теорія і практика). - 2017. - Випуск 1 
(5). - С. 144-149. 

 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду питань щодо усунення прогалин у 
чинному законодавстві, що безпосередньо регулює функціонування 
загальноосвітніх навчальних закладів. Внесено пропозиції до законів 
України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту" та 
запропоновано на сайті Міністерства освіти і науки України створити 
єдиний систематизований перелік усього законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83611  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелик Михайло Олексійович, Сластьоненко Оксана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості протидії контрабанді органами 
Державної фіскальної служби України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацелик М. О., Сластьоненко О. О. Особливості 

протидії контрабанді органами Державної фіскальної служби України 
// Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах 
міжнародних інтеграційних процесів. - 2017. - С. 124-125. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам реалізації механізмів запобігання та 
протидії правопорушенням у сфері забезпечення економічної та 
митної безпеки органами державної фіскальної служби України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83612  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Андрій Васильович, Герасимчук Наталія Андріївна, 
Боднарчук Олег Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз мотивації дерегулювання підприємницької 
діяльності як основного напрямку зниження адміністративних 
бар'єрів в економіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лісовий А. В., Герасимчук Н. А., Боднарчук О. Г. 
Аналіз мотивації дерегулювання підприємницької діяльності як 
основного напрямку зниження адміністративних бар'єрів в економіці 
// Науковий вісник Полісся. - 2018. - № 1 (13). Частина 1. - С. 20-24. 

 
Анотація   

В статті розглянуті ситуації, що описують створення і подолання 
адміністративного бар'єра входу на товарний ринок за допомогою 
хабарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83613  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми застосування гарантій здійснення 
інвестиційної діяльності в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макаренко А. С. Проблеми застосування гарантій 
здійснення інвестиційної діяльності в Україні // Приватне та публічне 
право. - 2018. - № 2. - С. 78-81. 

 
Анотація   

В статті обґрунтувано загальний підхід і напрямки удосконалення 
законодавства про застосування гарантій здійснення інвестиційної 
діяльності та практики його реалізації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83614  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Валерій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Україно-російський конфлікт як приклад "гібридної 
війни" в сучасному світі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевчук В. А. Україно-російський конфлікт як 
приклад "гібридної війни" в сучасному світі // WYZWANIA 
BEZPIECZENSTWA MIEDZYNARODOWEGO. - Stalowa Wola. - 2017 - 
C. 206- 219. 

 
Анотація   

У статті розглядаються основні характерні складові україно-
російського збройного протистояння, аналізуються питання 
реформування Збройних Сил України, вступу України до НАТО та 
дається визначення поняттю "гібридна війна". Автор окреслює 
шляхи подолання українсько-російського конфлікту, формує 
пріоритетні завдання української влади щодо забезпечення 
національної безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83615  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалійська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
моніторингу трудової поведінки як основи вдосконалення управління 
персоналом підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено методичний інструментарій моніторингу трудової 
поведінки персоналу, який, на відміну від інших, передбачає поетапне 
проведення оцінювання трудової поведінки за допомогою показника 
інтегральної оцінки, її контролю в процесі проведення атестації та 
планування трудової поведінки під час процедури професійного 
відбору персоналу з урахуванням виокремлених експертним методом 
поведінкових характеристик особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83616  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалійська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 
поняття "трудова поведінка працівника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено поняття "трудова поведінка працівника", яке, на відміну 
від існуючих, враховує комплексний характер даної категорії, що 
інтегрує в собі властивості її складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83617  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ведерніков Михайло Данилович, Чернушкіна Оксана Олександрівна, 
базалійська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дипломна 
робота магістра : методичні вказівки щодо її виконання для студентів 
спеціальності "Економіка" за спеціалізацією "Управління 
персоналом та економіка праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У вказівках наводяться теоретико-методологічні основи та освітні 
вимоги до написання дипломної роботи магістра для студентів 
спеціальності "Економіка" (спеціалізації "Управління персоналом та 
економіка праці").  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83618  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма, методичні вказівки та 
індивідуальні завдання з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" 
для студентів спеціальності 7.050104-фінанси" ("Інвестиційний 
менеджмент")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Робоча програма, методичні вказівки та контрольні 
завдання з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" для студентів 
спеціальності 7.050104 - фінанси / Укл. В. Д. Зелікман. - 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. - 49 с. 

 
Анотація   

В роботі наведені загальні методичні вказівки до вивчення 
дисципліни "Інвестиційний менеджмент", література, що 
рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, 
перелік практичних занять, контрольні завдання за варіантами, 
вказівки до їх виконання та приклади вирішення задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83619  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Ізвєкова Інна Миколаївна, 
Кравченко Тетяна Василівна, Кочко Наталія Олександрівна 
(Котенко)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економічна діагностика. Розділ 2. Особливості 
методики фінансової та управлінської діагностики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шпанковська Н. Г., Ізвєкова І. М., Кравченко Т. В. 

та ін. Економічна діагностика. Розділ 2. Особливості методики 
фінансової та управлінської діагностики: Опорний конспект лекцій. - 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. - 48 с. 

 
Анотація   

Наданий матеріал з основних тем дисциплін "Економічна 
діагностика", передбачених навчальною програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83620  
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Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Ізвєкова Інна Миколаївна, 
Кравченко Тетяна Василівна, Кочко Наталія Олександрівна 
(Котенко)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економічна діагностика. Розділ 1. Основні категорії 
економічної діагностики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шпанковська Н. Г., Ізвєкова І. М., Кравченко Т. В. 
та ін. Економічна діагностика. Розділ 1. Основні категорії економічної 
діагностики: Опорний конспект лекцій. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 
2005. - 52 с. 

 
Анотація   

Висвітлені сутність та взаємозв'язки основних наукових категорій 
економічної діагностики в умовах ринкових взаємовідносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83621  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Хаос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83622  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Что ты имела в виду"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83623  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Мимо мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83624  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Відчуй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83625  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Артем 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)  Музичний твір з текстом "Паранормал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83626  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Наталія Леонідівна, Мелушова Ірина Юріївна, Михайлова 
Марія 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 "Методичний інструментарій функціональних 
маркетингових стратегій для підприємств сфери гостинності, торгівлі 
та закладів освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний інструментарій містить трансформовану модель 
комплексу маркетингу для підприємств сфери гостинності, торгівлі, 
закладів освіти, що дозволяє підприємствам формувати відповідний 
набір маркетингових інструментів для впливу на учасників ринку 
товарів і послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83627  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люклян Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Без цензури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірично-патріотичні музичні твори, глибокого змісту. До музичної 
збірки увійшли такі пісні: "В полоні снів", "Сльози радості", 
"Блазень чи король", "Художник", "Друже мій", "Компанія", "Каїн", 
"Без цензури", "Лісоруб", "Папороть", "Муза", "Жасмин", "Наш 
Еверест", "Чорна хмара", "Принцеса", "Гуцулка", "Пісня 
приреченого", "Лист матері", "Карпатські гори".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83628  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевкун Марія Вікторівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

707 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Консультативний висновок незалежного спеціаліста 
психолога для слідства та суду. Використання формули 
Ерделевського в умовах України. Психологічні та правові чинники 
моральної шкоди" ("Консультативний висновок незалежного 
спеціаліста психолога для слідства та суду")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор обґрунтовує формулу Ерделевського, яка враховує необхідні 
параметри для вираховування моральної шкоди та оцінку обставин 
справи, що потребує застосування спеціальних знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83629  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумська Людмила 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 "Положення 
про проведення щорічного міського музично-просвітницького заходу 
"Ніжин-Муз-Фест"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83630  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумська Людмила 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)  Навчальний посібник "Хорове диригування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83631  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумська Людмила 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 "Положення 
про проведення "XVII Всеукраїнський юніорський конкурс 
вокальної, диригентської та інструментально-виконавської 
майстерності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83632  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Дмитро Олексійович (Roy Crank)  
 
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 "Woman painted"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Woman painted" належить до пісенного жанру і являє 
собою пісню в двох частинах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83633  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмельова Марія Сергіївна (Марічка Хміль, Marichka Hmil, КоМаха, 
CoMaha), Бородін Кирило Вадимович  

 
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 "Новий рік, новий день"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пісні йдеться про теплі та радісні почуття, які виникають у людини 
будь-якого віку напередодні новорічних свят.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83634  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокур Олена Миколаївна (Альона Винокур)  
 
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 "Чорна кішка" (версія 2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83635  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокур Олена Миколаївна (Альона Винокур)  
 
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 "Чорна кішка" (версія 1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83636  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтер Максим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Художнє оформлення (дизайн) комп'ютерної 

програми "Інтегрована інформаційно-аналітична система "Прозорий 
бюджет": модуль "Бюджет для громадян"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83637  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондаков Валерій Миколайович, Кметюк Андрій Володимирович, 
Музика Олег Степанович, Хомида Віталій Васильович  

 
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 "Система Інтернет та мобільного 
дистанційного обслуговування клієнтів "BOne" ("BOne")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для вирішення задач 
дистанційного обслуговування клієнтів банку. Доступ до системи 
клієнт може отримати шляхом переходу на визначену web-сторінку 
або використовуючи відповідний додаток, що розміщений в 
репозиторіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83638  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неволько Олександр Михайлович (Олександр Волос)  
 
Повне ім'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 "Собачка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'єса про молоду жінку, яка одного разу, познайомившись з 
одруженим чоловіком, намагається отримати його всіма можливими 
способами, і, коли нічого не виходить, вона прикидається собачкою і, 
таким чином, вирішує жити разом з коханою людиною і його 
дружиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83639  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неволько Олександр Михайлович (Олександр Волос)  
 
Повне ім'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 "З - значит ЗАВИСТЬ" ("ЗАВИСТЬ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сімейної пари, на подив оточуючих, все добре, відмінне 
взаєморозуміння і лад, є достаток, в домі панує затишок і гармонія. 
Такий собі оазис раю, серед бід і нещасть, який не дає спокою 
багатьом. Щоб захистити свій маленький рай від оточуючих, 
подружжя поскається по всі тяжкі... 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83640  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неволько Олександр Михайлович (Олександр Волос)  
 
Повне ім'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 "Любовь в SMART-квартире"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода сім'я купує SMART-квартиру в кредит, на околиці 
передмістя. Облаштовуючи своє маленьке "гніздечко", вони 
стикаються з несподіваними труднощами і містичними явищами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83641  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аллерборн Роберт  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень та музичних творів "Только Любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка пісень "Только Любовь" містить 42 пісні - аркуші з нотами та 
тексти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83642  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппо Віолетта 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 "Формування духовних цінностей студентської молоді в 
навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: 
теоретико-методичні засади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаппо В. В. Формування духовних цінностей 

студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого 
навчального закладу : теоретико-методичні засади [монографія]. - 
Івано-Франківськ : НАІР, 2017. - 356 с. 

 
Анотація   

У монографії обґрунтовано провідні засади формування духовних 
цінностей студентів вищих навчальних закладів. Визначено критерії і 
показники, що дозволяють вивчати особливості і динаміку 
сформованості духовних цінностей як інтегрального утворення 
особистості студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83643  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
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 психологічного характеру "Альбом-тренинг для 
беременных "Жду тебя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На базі існуючих знань у перинатальній психології, створено альбом-
тренінг для вагітних жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83644  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
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 психологічного характеру "Альбом-тренинг "Знакомство 
с собой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На базі існуючих у галузі психології знань, створено альбом-тренінг 
для жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83645  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Песни Вёльвы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83646  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Дважды рождённые"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83647  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
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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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Шахматы судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83648  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Пески времени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83649  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Іван Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "НАЗЕМНИЙ РОБОТИЗОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС РСВК-М2 ТЕХНІЧНІ УМОВИ КБРТ.453619.002 ТУ" 
("РСВК-М2 ТЕХНІЧНІ УМОВИ КБРТ.453619.002 ТУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83650  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береславська Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат "Механізм валютного регулювання в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації поглиблено теоретико-методологічні засади механізму 
валютного регулювання в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83651  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєльчев Павло Васильович, Коробченко Ангеліна Анатоліївна, 
Таблер Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Педагогічний програмний засіб 
"Інтерактивний плакат з дисципліни "Історія педагогіки" 
("Інтерактивний плакат з дисципліни "Історія педагогіки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє сформувати у студентів знання та 
уміння з дисципліни "Історія педагогіки". Інтерактивний плакат 
містить лекційний матеріал, конспект-схеми для вивчення основних 
тем курсу. Рекомендовано використовувати під час проведення занять 
та під час самостійного опрацювання курсу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83652  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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 святкового мюзиклу "Сорочинська ярмарка або любов по-
українськи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жартівлива історія про те, як зав'язуються любовні стосунки у 
молодих людей. Грицько та Параска, Наталка та Петро, Вакула та 
Оксана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83653  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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 квесту "Пригоди фіксиків в зоопарку "Лемур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Діти можуть стати учасниками захоплюючого квесту, де разом з 
фіксиками Ноликом та Сімкою отримують від Дідуса завдання 
дослідити та вивчити поведінку тваринок у зоопарку "Лемур".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83654  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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 квесту "Таємничий острів в країні "Лемур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій квесту занурює учасників в атмосферу пригод та 
таємничності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83655  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Оксана Іванівна, Беш Леся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Переклад з англійської мови наукового твору "FAQLQ-PFT. 

Опитувальник якості життя дітей при харчовій алергії - Форма для 
Батьків - Підлітки 13-17 років Food Allergy Quality of Life 
Questionnaire - Parent Form - Adolescents aged 13-17"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований валідизований опитувальник якості життя дитини 
при харчовій алергії віком 13-17 років (форма для батьків) у перекладі  
українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83656  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Оксана Іванівна, Беш Леся Василівна  
 
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 "Таблиця розрахунку еквіваленту білка коров'ячого 

молока в різних молочних продуктах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молоко є базовим продуктом для дітей раннього віку та забезпечує 
нутритивні потреби молодого організму, зокрема є джерелом білків та 
важливих мікроелементів (кальцію, магнію, заліза).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83657  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Оксана Іванівна, Беш Леся Василівна  
 
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 "Алгоритм підготовки і проведення оральних 

провокаційних проб в педіатрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Золотим стандартом для діагностики харчової алергії є оральні 
провокаційні проби, які являють собою комплекс діагностичних  
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тестів для досягнення безпечного розширення дієти або 
обґрунтування уникнення певного алергену.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83658  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Оксана Іванівна, Беш Леся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад з англійської мови наукового твору "FAQLQ-TF. 
Опитувальник якості життя при харчовій алергії - Форма для 
підлітків (13-17 років) Food Allergy Quality of Life Questionnaire - 
Teenager Form (13-17 years)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований валідизований опитувальник якості життя дитини 
при харчовій алергії віком 13-17 років (форма для підлітків) у 
перекладі українською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83659  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Оксана Іванівна, Беш Леся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад з англійської мови наукового твору "FAQLQ-CF. 
Опитувальник якості життя при харчовій алергії Форма для дітей (8-
12 років) Food Allergy Quality of Life Questionnaire - Child Form (8-12 
years)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований валідизований опитувальник якості життя дитини 
при харчовій алергії віком 8-12 років (форма для дітей) у перекладі 
українською мовою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83660  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюра Оксана Іванівна, Беш Леся Василівна  
 
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)  Переклад з англійської мови наукового твору "FAQLQ-PF. 
Опитувальник якості життя при харчовій алергії - Форма для батьків 
(0-12 років) Food Allergy Quality of Life Questionnaire - Parent Form (0-
12 years)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований валідизований опитувальник якості життя дитини 
при харчовій алергії віком 0-12 років (форма для батьків) у перекладі  
українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83661  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Кирил Леонідович, Яцухненко Павло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контентно-сервісна онлайн платформа 
Oll.tv"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для роботи додатків інтерактивного телебачення та 
відеобібліотек oll.tv, а саме: технічна взаємодія серверної частини з 
користувацьким інтерфейсом залежно від типів пристроїв та 
налаштувань компонентних складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83662  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Юрій Степанович  
 
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)  Наукові тези "Геофілософія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В контексті проблеми геополітики сучасної України виокремлюється 
новий напрям дослідження, зокрема визначення феномену 
"геофілософії".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83663  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Имам Шамиль. Исторический очерк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мясоутов Ш. К. Имам Шамиль. Исторический 

очерк. К.: 2011, стр. 171. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83664  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепілко Микола Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління вищим 

навчальним закладом" ("АСУ "Університет")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати значну кількість робіт, що 
супроводжують управління навчальним процесом у вищому 
навчальному закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83665  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Дмитро Павлович  
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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)  Опис проекту "Конкурс "Мисс Харьков юни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83666  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Проектна пропозиція. Загальноосвітня 
школа ІІ ступеня по вулиці Г. Гроса, 8 в місті Чернівці. Варіант 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для раціонального використання території, будівля школи у плані 
виконана у формі кола, що має чотири внутрішні дворові простори 
для всесезонного використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83667  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селезньов Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, фотографічний твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "НОВАЯ Пикторальная Фотография. Настольная книга 
Фотохудожника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синтез класики і сучасності. Автор, з глибокою повагою до історії 
пікторальної фотографії, її засновників та продовжувачів традицій, 
присвячує свій опус сьогоденню нового пікторіалізму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83668  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Северин Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків для вишивки "Черепи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орнаменти для вишивки у формі стилізованих черепів у центрі 
композиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83669  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асауляк Ольга Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СЕМИНАРЫ ШЕСТИ СТУПЕНЕЙ ШЕП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Семінари - це практичні програми, що реалізують вже отримані 
знання на духовному шляху. Якщо навчання по проходженню 
ступенів Шляху можна розтягнути на багато років, то семінари 
створюють прорив по всіх структурах людини на новий рівень і 
закріплення цієї практики в прискореному потоці часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83670  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подозьорова Анжела 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків 
засобами цифрових технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для використання викладачами та методистами у 
роботі зі студентами фахової передвищої освіти та самими 
здобувачами фахової передвищої освіти технічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83671  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положение о Чемпионате по заточке 
маникюрного инструмента "SHARP BATTLE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є літературним вираженням правил та умов участі у чемпіонаті 
із заточування манікюрного інструменту. Твір містить вимоги до 
учасників та інструментів, номінації конкурсу та порядок проведення 
вимірювання і умови визначення переможців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83672  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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)  Графічний твір "Sharp Battle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83673  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна Петрівна, Роєнко 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)  Стаття "Вправи як ефективний засіб засвоєння лінгводидактичних 
термінів і понять майбутніми учителями початкової школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ганна Волошина, Людмила Роєнко. Вправи як 
ефективний засіб засвоєння лінгводидактичних термінів і понять 
майбутніми учителями початкової школи // Психолого-педагогічні 
проблеми сільської школи. - 2016. - Випуск 54. - С. 7-15. 

 
Анотація   

У статті порушується проблема термінологічної підготовки 
майбутнього учителя початкової школи, оскільки термінологія - 
найголовніший компонент, який визначає нормативність мови 
спеціальності. Увага приділена прийомам формування предметної 
компетенції та системі вправ для засвоєння лінгводидактичних 
термінів сучасної методики навчання української мови в початковій 
школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83674  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна Петрівна, Роєнко 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)  Стаття "Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів 
розвитку критичного мислення на уроках літературного читання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ганна Волошина, Людмила Роєнко. Підготовка 
майбутнього вчителя до застосування прийомів розвитку критичного 
мислення на уроках літературного читання // Психолого-педагогічні 
проблеми сільської школи. - 2017. - Випуск 57. - С. 16-25. 

 
Анотація   

В статті розглядаються окремі аспекти підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до розвитку критичного мислення на уроках 
літературного читання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83675  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна Петрівна, Роєнко Людмила Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Типи та особливості уроків української мови і 

літературного читання у початкових класах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волошина Г. П., Роєнко Л. М. Типи та особливості 

уроків української мови і літературного читання у початкових класах 
: навчальний посібник / Г. П. Волошина, Л. М. Роєнко. - Умань : ВПЦ 
"Візаві" (Видавець "Сочінський") - 2013. - 204 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглядаються основні проблеми уроків рідної мови і 
літературного читання у початкових класах, шляхи підвищення їх 
ефективності через застосування різних форм роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83676  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Петро 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)  Тези наукового твору "Деякі аспекти сумісної діяльності студента-

вокаліста і концертмейстера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волошин Петро. Деякі аспекти сумісної діяльності 

студента-вокаліста і концертмейстера // Інновації в освіті : здобутки 
та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції, 11 жовтня 2017 р. - С. 23-27. 

 
Анотація   

Педагогічний аспект взаємодії концертмейстера зі студентом-
вокалістом полягає в постановці концертмейстером навчальних 
завдань та їх реалізації у спільній професійній діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83677  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна 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)  Тези наукового твору "Особенности работы над словосочетанием и 
предложением на уроках русского языка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волошина Анна. Особенности работы над 
словосочетанием и предложением на уроках русского языка // 
Інновації в освіті : здобутки та перспективи : Матеріали Міжнародної 
науково-практичної Інтернет-конференції, 11 жовтня 2017 р. - С. 27-30. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83678  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоменюк Сергій Іванович, Грищак Віктор Захарович, Гребенюк 
Сергій Миколайович, Полюга Світлана Ігорівна  

 
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 "Система тріангуляції двовимірних 
геометричних областей, заданих із застосуванням R-функцій "PYTRI" 
("PYTRI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна система призначена для побудови дискретних скінченно-
елементних моделей двовимірних геометричних областей, 
функціонально заданих із застосуванням неявних R-функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83679  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Олег Геннадійович  
 
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 "Высокогорная Грузинская 
Кухня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів - освітлює новий локальний проект спеціального 
обслуговування та пов'язаного фірмового стилю - у сфері 
забезпечення харчами та напоями, спеціалізованого приготування та 
обслуговування, обслуговування виїздних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83680  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Девон Валерія 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Vip Doggy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83681  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилін Максим Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "COMBAT 
AIKIDO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою графічне зображення, з включенням накресленого у 
два, вирівняні по лівому краю, рядки, нестандартними знаками, 
латиницею, чорного кольору рядковими жирними літерами творчо 
розробленого некарбованого трафаретного шрифту, перше слово 
якого накреслене дрібно, а друге - крупно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83682  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Надія Миколаївна, Мазуренко Олена Василівна, Ксьонова 
Олена Валеріївна, Козак Мирослав Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
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 комерціалізації інноваційної продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В Методичних рекомендаціях розглянуто особливості договорів щодо 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, їх 
державна реєстрація. Рекомендовано порядок розрахунку вартості 
ліцензії: визначення вихідних даних, використання традиційних 
методів визначення вартості, специфіка розрахунку вартості ліцензії 
на базі роялті. Розглянуто підходи до оцінки прав ОІВ та прав ОІВ, 
створених за державні кошти. Методичні рекомендації розраховані на 
працівників наукових установ, освітніх закладів, працівників різного 
рівня управління АПК, аспірантів та інших зацікавлених осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83683  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воропай Олексій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Монография "Интегральные 

уравнения Вольтерра в некорректных задачах нестационарного 
деформирования пластин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформульовано та вирішено обернену задачу про вплив на пластину 
декількох невідомих незалежних нестаціонарних навантажень, що 
діють одночасно, а також задачі про моделювання нестаціонарних 
коливань прямокутних пластин при наявності зосереджених мас, 
додаткових зосереджених опор і гасителів коливань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83684  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христова Тетяна 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)  Наукова стаття "Інформаційний простір проблеми здоров'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христова Т. Є. Інформаційний простір проблеми 
здоров'я / Науково методичні основи використання інформаційних 
технологій в галузі фізичної культури та спорту. - 2018. - Випуск 2. - С. 
120-123. 

 
Анотація   

У статті охарактеризовано загальне поняття про інформаційний 
простір проблеми здоров'я, сформоване уявлення про індивідуальне 
здоров'я з позицій інформаційно-структурного моделювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83685  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богріновцева Людмила Миколаївна (Кострач 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)  Стаття "Щодо питань вдосконалення регуляторної політики держави 
у відношенні формування умов для хеджування ризиків за допомогою 
фінансових опціонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кострач Л. М. Щодо питань вдосконалення 
регуляторної політики держави у відношенні формування умов для 
хеджування ризиків за допомогою фінансових опціонів / Європейські 
Перспективи. - 2013. - № 7. - С. 228-232.  

 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу сучасного стану системи державного 
регулювання фондового ринку України в аспекті створення умов для 
хеджування ризиків за допомогою фінансових опціонів. 
Запропоновано шляхи вдосконалення регуляторної політики держави 
щодо розвитку термінових сегментів бірж у контексті виконання 
останніми функції хеджування ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83686  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапін Олексій Володимирович, Поповенко Ніна Самуїлівна, Кула 
Марина 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 "Формування та стратегічне управління 
інтелетуальним капіталом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування та стратегічне управління 
інтелектуальним капіталом. Навчальний посібник. / Н. С. Поповенко, 
О. В. Лапін, М. В. Кула / за ред. проф. Н. С. Поповенко. ОНПУ – Одеса : 
Пальміра, 2013. - 170 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику висвітлені проблеми щодо формування та 
стратегічного управління використанням інтелектуального капіталу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83687  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапін Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Интеллектуальный капитал: формирование и 
стратегическое управление"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лапин А. В. Интеллектуальный капитал : 
формирование и стратегическое управление. Монография. - Одесса: 
Издательство Бартенева, 2009. - 149 с. 

 
Анотація   

В роботі узагальнені теоретичні основи сутності і структури 
інтелектуального капіталу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83688  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапін Олексій Володимирович, Котович Євгенія 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 "Інноваційний банківський продукт: поняття та 
класифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі показано, що в умовах стрімкого розвитку фінансового 
сектору української економіки провідну роль посідає сектор 
банківського обслуговування, головною задачею на даному етапі 
банківських установ є покращення якості надаваних банківських 
послуг та розробка і введення нових банківських продуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83689  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапін Олексій Володимирович, Кхаірі Мохаммед Амір  
 
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 "Інноваційні системи формування фінансових 
ресурсів підприємств України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лапін О. В., Кхаірі Мохаммед Амір. Інноваційні 
системи формування фінансових ресурсів підприємств України // 
Інвестиції : практика та досвід. - 2015. - № 24. - С. 80-84. 

 
Анотація   

У роботі розглянуто визначення поняття "Фінансові ресурси" у 
працях вітчизняних та іноземних вчених, сутність фінансових 
ресурсів, їх джерела формування, проаналізовано структуру 
фінансових ресурсів підприємств України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83690  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапін Олексій Володимирович, Горицька Катерина 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 "Шляхи удосконалення експортного потенціалу 
підприємств харчової промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі висвітлено основні проблеми зовнішньоекономічної 
діяльності та запропоновані можливі шляхи покращення експортного 
потенціалу підприємств харчової промисловості, дана загальна 
характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні і 
визначена її роль у діяльності підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83691  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломіна Ольга 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 "Роль інтелектуального капіталу в розвитку 
економіки країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломіна О. Б. Роль інтелектуального капіталу в 
розвитку економіки країни // Економіка менеджмент бізнес. - 2014. - 
№ 3 (11). - С. 42-49. 
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Анотація   
У статті визначено роль інтелектуального капіталу в розвитку 
економіки країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83692  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломіна Ольга 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 "Міжнародний поділ праці, його форми та тенденції 
розвитку на сучасному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломіна О. Б. Міжнародний поділ праці, його 
форми та тенденції розвитку на сучасному рівні // Економіка фінанси 
право. - 2016. - № 5. - С. 29-34. 

 
Анотація   

У статті розглядається міжнародний поділ праці, як один з 
найважливіших ступенів розвитку громадського територіального 
поділу праці між країнами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83693  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломіна Ольга 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 "Ефективність використання трудових ресурсів в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломіна О. Б. Фінансове забезпечення 
інноваційного розвитку регіонів України // Формування та розвиток 
інноваційного потенціалу економіки України : матеріали доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції. - 2017. - № 1. - С. 102-105. 

 
Анотація   

У творі визначена важливість трудових ресурсів в економіці країни і 
їх вплив на рівень суспільного виробництва та на загальний розвиток 
держави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83694  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупашко Олексій 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)  П'єса "Моё рождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Що ми цінуємо? Що ми продаємо? Куди йдемо? Та що потім?            
Над такими питаннями ми замислюємося дуже часто, як і герой цієї 
книги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  83695  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березська Анжела Євгеніївна  
 
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 "Тебя дороже нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  83696  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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)  Наукова стаття "Особенности правового регулирования отношений 

заявителей в патентном праве"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено правовий статус заявника в патентному праві, виділені 
особливості правового регулювання відносин між заявниками в  
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патентному праві, запропоновано положення про договірне 
врегулювання правовідносин співзаявників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83697  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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)  Науково-методичний твір "Застосування СВМ-методології 
формалізації витрат підприємства з урахуванням особливостей 
швейного виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У викладеному матеріалі викладено методологію розрахунку прямих 
витрат стосовно окремих об'єктів калькулювання, а також прямих 
витрат відносно окремих технологічних етапів, які встановлюють 
причинно-наслідковий зв'язок не тільки між змінними, а й між 
відповідними постійними витратами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83698  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Генефа Олександрівна, Теплюк Марія 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 "Сучасні тренди розвитку інноваційного підприємництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Швиданенко Г. О., Теплюк М. А. Сучасні тренди 
розвитку інноваційного підприємництва // Економіка та держава. - 
2018. - № 5. - С. 89-92. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83699  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебакова 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 "Новації в оцінюванні упорядкувального аспекту 

організаційної культури підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83700  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко-Сударєва Лариса Володимирович, Левченко Ангеліна 

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)  Твір наукового характеру "Робочий зошит з дисципліни "Валютно-

фінансові операції в міжнародному бізнесі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83701  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Ельвіра 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 "Формування готовності майбутніх 

економістів до професійного саморозвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83702  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Олена Вадимівна, Кулага 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Вступ до спеціальності, навчальний 
модуль "Основи економічної науки. Робочий зошит"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83703  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Ірина Сергіївна, Цимбал Людмила Іванівна, Дьякон Денис 
Романович  

 
Повне ім'я або 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 "Global innovation space formation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83704  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Олена Вадимівна, Кулага 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)  Твір наукового характеру "Генезис та систематизація теорій 
регіонального розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83705  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Генефа Олександрівна, Теплюк Марія Анатоліївна, 
Бесараб Світлана Олексіївна  
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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 "Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення 
економіки знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83706  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Людмила Анатоліївна, Лаврененко Валентина Віталіївна, 
Вострякова Валентина Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Інноваціний розвиток підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83707  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Людмила Анатоліївна, Лаврененко Валентина Віталіївна, 
Литюга Юлія Володимирівна, Вострякова Валентина Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Інноваційний бізнес"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83708  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

738 

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 "Клас-обгортка RetrofitCallback"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для полегшення роботи програміста при роботі 
з бібліотекою Retrofit2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83709  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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 "Клас-обгортка LiveDataCallback"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для полегшення роботи програміста при 
використанні класу LiveData в роботі з бібліотекою Retrofit2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83710  
 
Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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 "JUnit 5 for Android"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана комп'ютерна програма розроблена для побудови комунікації між 
фреймворком для тестування JUnit 5 for Android SDK.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83711  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
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 "Unsafe Wrapper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою обгортку для внутрішнього пакета 
sun.misc.Unsafe мови Програмування Java. За допомогою даної 
програми можна використовувати приховані класи даної мови 
програмування, які відповідають за пряму роботу з пам'яттю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83712  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Сергій Михайлович  
 
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 "Ріки України. Стохід. Частина І" ("Стохід")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сердці українського Полісся, по землі Волині протікає річка Стохід. 
Її численні русла утворюють заплутану мережу із сотнями ходів і 
оманливих сліпих рукавів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83713  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамчук Микола Анатолійович, Баранівський Борис 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 "Бурштин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83714  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна, Козак Лілія 
Петрівна, Риза Лілія Валентинівна  

 
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 "Особливості фізичного розвитку дітей молодшого 
шкільного віку м. Львова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За показниками антропометричного обстежння школярів 7-го та 9-го 
віку ЗОШ м. Львова (2014-2015 рр.) опрацьовано шкали регресії для 
кожної віково-статевої групи та оцінено фізичний стан дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83715  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сценарій шокбольного турніру та 
правила гри "Шокбол" (Новий варіант)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра "Шокбол" є надзвичайно захоплюючою, з рівними можливостями 
для її учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83716  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зосімов В'ячеслав 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 "Система псевдоідентифікації користувачів 
на основі поведінкових характеристик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система реалізує формування сутності користувача з зібраної 
інформації про об'єкт, що проявив активність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83717  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Разбитый тарантас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83718  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осень пришла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83719  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 
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 "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83720  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 
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 "This Feeling"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83721  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 
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 "Моя Одесса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83722  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнарьов Віталій 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 "Мобільний додаток "Комунальні платежі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83723  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
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  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Dominant Club. A competition and 
betting ecosystem. White Paper"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір англійською мовою "Dominant Club.  
White Paper" а competition and betting ecosystem". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83724  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Євген Валентинович  
 
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 творів "Етнографічна колекція "КРОВЕЦЬ". Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з фоторепродукцій, створених на основі музейних 
експонатів та експонатів з приватних колекцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83725  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Ірина Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

744 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Старт-апи та спін-офи як фактор розвитку академічного бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено тенденції розвитку інноваційного бізнесу в університетах 
у контексті посилення значимості інноваційної діяльності на основі 
аналізу передового досвіду розвинених країн світу, зокрема 
європейських.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83726  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Ірина Едуардівна  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Підприємницький університет як імператив реалізації стратегії 
інтеграції в систему європейського трансферу знань: досвід України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливим напрямком діяльності сучасних університетів є розвиток 
наукоємного підприємництва, яке у контексті формування 
інноваційно-інвестиційної моделі економіки та реалізації стратегії 
євроінтеграції актуалізується й в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83727  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Комар Вячеслав Олександрович, 
Кравчук Сергій Васильович, Лесько Владислав Олександрович, 
Нетребський Володимир Васильович, Кульматицька Анна 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 "Програма збору параметрів функціонування 
фотоелектричної станції"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дозволяє збирати дані з інтерфейсу фотоелектричної 
станції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83728  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Комар Вячеслав Олександрович, 
Кравчук Сергій Васильович, Лесько Владислав Олександрович, 
Нетребський Володимир Васильович, Кульматицька Анна 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 "Програма збору метеопараметрів з 
доступних сервісів" ("Solarmeteo")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє отримувати прогнозні дані метеопараметрів, 
необхідні для прогнозування погодинного виробітку електроенергії 
фотоелектричними станціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83729  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Комар Вячеслав Олександрович, 
Кравчук Сергій Васильович, Лесько Владислав Олександрович, 
Нетребський Володимир Васильович, Кульматицька Анна 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 "Програма прогнозування виробітку 
електроенергії фотоелектричними станціями" ("Solaris")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє прогнозувати погодинний добовий графік 
генерування ФЕС на наступну добу з досить високою точністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83730  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоруков Сергій Іванович, Ляховченко Наталія Володимирівна, 
Петров Олександр Васильович  

 
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 "Автоматична генерація білетів вступного 
фахового випробування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого генерування білетів 
вступного фахового випробування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83731  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безсмертна Оксана Владиславівна, Мороз Олена Омелянівна, 
Білоконь Тетяна Миколаївна, Шварц Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Логістика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник з використанням структурно-логічних схем і таблиць. 
Розкрито сутність, стан та перспективи розвитку логістики, основні 
положення концепції логістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83732  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хошаба Олександр Мирославович  
 
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 "Моделювання основних показників 
продуктивності обчислювальних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для визначення ділянок розподілених 
обчислювальних систем за зниженою продуктивністю, стану вузлів та 
втрачених запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83733  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Комар Вячеслав Олександрович, 
Кравчук Сергій Васильович, Лесько Владислав Олександрович, 
Нетребський Володимир Васильович, Кульматицька Анна 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 "Розпізнавання даних з типових файлів 
джерел метеопараметрів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати парсинг даних з найбільш типових 
джерел метеопрогнозу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83734  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Володимирович  
 
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 фотографій "Колюче-ріжучі загородження з армованої 

колючої стрічки, камер спостереження та іншого охоронного 
обладнання" ("Колюче-ріжучі загородження та обладнання")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник фотографій складається з готових виробів - колючої стрічки, 
армованої колючої стрічки Єгоза, різних типів колюче-ріжучих 
загороджень, кронштейнів та інших комплектуючих, загороджень на 
різних об'єктах, а також камер спостереження, систем сигналізації, 
реєстраторів та іншого охоронного обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83735  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова Лілія Борисівна, Хачатрян Валентина Валентинівна, 
Давидюк Людмила Петрівна, Кульганик Оксана Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інтернаціоналізація ринків праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено теоретико-методологічні основи 
трансформації міжнародного ринку праці в умовах глобалізації 
світового господарства. Проаналізовано динаміку та тенденції 
розвитку міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Розкрито 
основні проблеми взаємної лібералізації ринків праці та міграції 
трудових ресурсів, обґрунтовано основні причини їх виникнення. 
Запропоновано напрямки регулювання національних ринків праці на 
етапі глобальної трансформації міжнародного ринку праці, визначені 
орієнтири для формування міграційної політики в Україні.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83736  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Тетяна Іванівна, Бичков Микола Миколайович, Мартинова 
Лілія Борисівна, Осіпова Лариса Василівна, Чорна Наталія 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Трансформація національних економічних інтересів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В умовах трансформаційних перетворень у нашому суспільстві значно 
зростає потреба в пошуку дієвих методів та напрямків утвердження 
ринкових відносин, їх вплив на формування економічних інтересів 
суспільства. Тому в монографії досліджено загальнометодологічні, 
філософські та теоретико-еволюційні аспекти ринкових відносин та їх 
вплив на економічні інтереси суспільства, розкрито теоретико-
методологічний аналіз мотивів та стимулів трудової діяльності, 
спрямованих на задоволення потреб кожної особи і суспільства в 
цілому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83737  
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Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Михайло Михайлович, Федорчук Дмитро Леонідович, 
Охрімчук Володимир Васильович, Грищук Руслан Валентинович, 
Самчишин Олексій Володимирович, Віщун Вадим 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 "Спеціалізоване програмне забезпечення 
автоматизованого виявлення та оцінювання рівня інформаційних 
загроз в мережі Інтернет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу обробки, 
узагальнення та аналізу інформаційних повідомлень з е-ЗМІ, а також 
оцінювання рівня ІЗ з подальшим формуванням звітно-аналітичних 
документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83738  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манько Олег Віталійович, Охрімчук Володимир Васильович, 
Федорчук Дмитро Леонідович, Павленко Михайло Михайлович, 
Завада Андрій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 
серверу моніторингу інформаційних джерел мережі Інтернет" 
("Сервер-ОКО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спеціалізована програма для забезпечення серверу моніторингу 
інформаційних джерел мережі інтернет "Сервер-ОКО" призначене 
для автоматизації процесу збору та попереднього оброблення 
інформаційних повідомлень електронних засобів масової інформації 
та соціальних мереж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83739  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Дворецький"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений як тривимірне 
зображення мультиплікаційного образа "Дворецький". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83740  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Збірник образів 
персонажів "065"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений у вигляді 
дванадцяти зображень мультиплікаційних образів персонажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83741  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станєва Тетяна Іванівна  
 
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 документального фільму "Криничне (Чушмелій)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фільму побудований на розповідях жителів села Криничне 
про історію села, культурну спадщину, про фольклор Болгар, який 
його жителі бережуть уже понад 200 років. Продемонструє конфлікт 
між сучасними та прогресивним життям, що прямує в майбутнє, та  
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традиціями і релігійністю жителів села Криничне, які слугують 
інструментом збереження своєї унікальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83742  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перцов Андрій Володимирович, Ховака Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила до гри "Правда или Дело"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83743  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перцов Андрій Володимирович, Ховака Євген Анатолійович  
 
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)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Збірка обкладинок до 
гри "Правда или Дело"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83744  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перцов Андрій Володимирович, Ховака Євген Анатолійович  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Набір карток до гри "Правда или 
Дело"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83745  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образу "Хлопчик-Жаба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83746  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братішко Юлія Сергіївна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
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 "Науково-

методичні рекомендації "Методика оцінки рівня соціальної 
відповідальності фармацевтичних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації спрямовані на формування науково-практичних 
підходів до оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного 
бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83747  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладкова Ольга Вячеславна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний 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)  Стаття "Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової 
кризи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням посилення фінансового саморозвитку 
суб'єктів підприємництва в умовах фінансової кризи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83748  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Гладкова Ольга Вячеславна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінанси (макро- та мікрорівень). Частина 1. 
Фінанси макрорівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Гладкова О. В. Фінанси (макро- та 
мікрорівень) : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти, що навчаються 
за освітньо-професійними програмами "Економіка підприємства" та 
"Маркетинг". Ч. 1 Фінанси макрорівня. - Х. : Вид-во НФаУ, 2018. - 248 с. 

 
Анотація   

Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни 
"Фінанси" для студентів вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83749  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Дашко Володимир Олександрович, 
Черняк Максим Євгенійович, Понагайба Микита Володимирович  

 
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 Contact Manager v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83750  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, 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 Knowledge Base v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83751  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Братішко Юлія Сергіївна, Кубасова 

Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Економіка праці та 

соціально-трудові відносини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. 

Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум для 
студентів економічних спеціальностей. - Х. : НФаУ, 2108. - 186 с. 

 
Анотація   

Твір призначений для підготовки та проведення практичних занять з 
дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83752  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голота Марія 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 "Стіл "Shell be it"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творче вирішення дизайну столу для користування у побуті та для 
оформлення інтер'єру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83753  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коровайченко Наталія Юріївна  
 
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 
"Міжнародна інформація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна "Міжнародна інформація" орієнтована на формування у 
студентів знань і розуміння ролі та місця міжнародної інформації та 
комунікації в сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, надання 
студентам чітких уявлень щодо сутності міжнародної інформації, 
ознайомлення студентів з прикладними аспектами міжнародної 
інформації. Опорний конспект лекцій підготовлено для студентів, що 
здобувають ОС "бакалавр" за спеціальністю 051 "Економіка" 
спеціалізацією "Міжнародний бізнес".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83754  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торопков Володимир Михайлович, Кавун Ольга 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 "Методичні рекомендації до 
виконання випускної кваліфікаційної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної 
роботи розроблено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики магістра спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" спеціалізації 01 "Організація оптової 
та роздрібної торгівлі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83755  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромат Євгеній Вікторович, Чикусова Марина Юріївна  
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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 "Бренд-
менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект розроблено відповідно до програми та робочої 
програми і призначено для студентів усіх форм навчання, які 
здобувають освітній ступінь "магістр" за галуззю знань 07 
"Управління та адміністрування" спеціальностями 075 "Маркетинг", 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", а також для 
галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа", 242 "Туризм".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83756  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федулова Любов 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Інноваційна політика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект призначено для студентів, які здобувають освітній 
ступінь "магістр" за галуззю знань 07 "Управління та 
адміністрування" спеціалізацією "Менеджмент інноваційної 
діяльності". Опорний конспект лекцій підготовлено на основі 
навчальної дисципліни "Інноваційна політика", що є варіативною 
складовою стандарту вищого навчального закладу і викладається на 
рівні "магістр" та передбачає набуття студентами теоретико-
методологічних та прикладних знань і умінь для подальшої їх 
реалізації у сфері управління різними видами господарської 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83757  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бегларашвілі Оксана Петрівна, Пархаєва Наталія Вікторівна  
 
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 "Опорний конспект лекцій 
"Комерційна діяльність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання в освітньому процесі опорного конспекту лекцій 
сприятиме здобуттю знань з теорії, методології та практики 
організації й управління комерційними операціями на підприємствах 
торгівлі. До кожної теми подається план лекції, ключові слова, 
рекомендовані джерела та питання для самоперевірки знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83758  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Шаповал Світлана Леонідівна, 
Тарасенко Ігор Іванович, Шинкаренко Ольга Павлівна  

 
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 "Торговельне обладнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто сучасні види торговельного обладнання для магазинів, 
складів, позамагазинного продажу та технологічного обладнання для 
кулінарної продукції власного виробництва в торговельних закладах. 
Надано характеристики, конструктивні особливості, загальні правила 
експлуатації обладнання для закладів торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83759  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пурський Олег Іванович, Харченко Олександр Анатолійович, Мороз 
Ірина Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтегрована Web-система управління бізнес-
процесами в електронній торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Інтегрована система призначена для автоматизації механізмів 
управління бізнес-процесами в електронній торгівлі, має трирівневу 
архітектуру технічних засобів і реалізована на основі концепцій SOA і 
ESB та з використанням сучасних програмних засобів, забезпечує 
доступ до елементів управління взаємодією залежно від рівня доступу 
конкретного користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83760  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дараганова Ніна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління охороною праці: правове забезпечення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Системно і ґрунтовно вперше у вітчизняній адміністративно-правовій 
науці досліджено теоретичні та практичні питання правового 
забезпечення управління охороною праці. Виокремлено наукові 
положення правового регулювання адміністративного права, які 
можуть бути використані у законотворчій та нормотворчій діяльності, 
а також під час навчального процесу при викладанні юридичних 
дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83761  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Тетяна Миколаївна, Кудирко Людмила Петрівна, 
Кам'янецька Оксана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів "Міжнародний маркетинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації складені відповідно до її місця і значення у структурно-
логічній схемі, яка передбачена освітньо-професійною програмою 
підготовки магістра.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83762  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявська Юлія Вікторівна, Микитенко Неля Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Збірник тестових завдань "Теорія 
організації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методична розробка спрямована на оцінювання досягнутого 
студентами рівня теоретичних знань при проведенні поточного і 
модульного контролю знань та при складанні завдань для 
підсумкового контролю з дисципліни "Теорія організації".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83763  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несходовський Ілля Сергійович  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма "Програма "Аудит оподаткування". Освітній ступінь 
"магістр". Галузь знань 07 "Управління та адміністрування". 
Спеціальність 071 "Облік і оподаткування". Спеціалізації 
"Аудиторська діяльність", "Фінансова аналітика", "Фінансовий 
контроль", "Облік і оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна "Аудит оподаткування" є важливою для 
підготовки магістрів за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". 
Навчальну дисципліну зараховано до групи обов'язкових дисциплін 
циклу підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і 
оподаткування". Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною 
циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам бухгалтерських 
та податкових підрозділів підприємств незалежно від форми власності 
та організаційно-правової форми господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83764  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Світлана Леонідівна, Тарасенко Ігор Іванович, Болілий 
Олександр Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма та робоча програма 
"Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для студентів освітнього ступеня "бакалавр" 
галузі знань 07 "Управління і адміністрування", 24 "Сфера 
обслуговування"; спеціальність 073 "менеджмент", 242 "Туризм"; 
спеціалізація "Готельно-ресторанний менеджмент", "Туристичний 
менеджмент", "Туризм". Завдання програми - надати студентам 
комплекс необхідних знань стосовно устаткування готелів, ресторанів 
та туристичних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83765  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Олена Вячеславна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
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 "Методичні підходи щодо комерціалізації 
інтелектуальної власності у фармації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудовано процесну модель комерціалізації об'єктів інтелектуальної 
власності у фармації. Використання різних механізмів комерціалізації 
об'єктів інтелектуальної власності дозволяє досягти компаніям 
безсумнівних конкурентних переваг, забезпечує реалізацію майнових 
прав розробників, а також комерційні переваги для продовження 
інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83766  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Світлична Карина Станіславівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна діагностика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Світлична К. С. Економічна 

діагностика. Навчальний посібник для студентів економічних 
спеціальностей. - Х. : Вид-во НФаУ, 2014. - 333 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник розкриває методологічні та прикладні аспекти 
економічної діагностики підприємства. Викладені у посібнику 
теоретичний матеріал, тестові та практичні завдання спрямовані на 
формування умінь і навичок використання методичного апарату та 
інструментарію економічної діагностики для оцінювання стану 
підприємства в межах його бізнес-оточення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83767  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Світлична Карина Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління та економіка якості на 
фармацевтичних підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Світлична К. С. Управління та 

економіка якості на фармацевтичних підприємствах. Навчальний 
посібник для вищих фармацевтичних і медичних закладів - Х. : Вид-
во НФаУ, 2018. - 144 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник спрямований на набуття у майбутніх фахівців 
комплексу знань щодо базових принципів та економічних механізмів 
управління якістю в сучасних компаніях, формування уяви про 
системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, 
яка відповідає вимогам міжнародних стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83768  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська Яна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний 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)  Навчальний посібник "Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Деренська Я. М. Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посіб. Х. : НФаУ, 
2018. - 196 с. 

 
Анотація   

Посібник містить теоретичні та практичні основи обґрунтування, 
аналізу й прийняття господарських рішень в умовах визначеності та 
невизначеності економічної ситуації, а також оцінювання ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83769  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Світлична Карина Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегія підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В. Стратегія підприємства : 
навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О. 
В. Посилкіна, К. С. Світлична. - Х. : Вид-во НФаУ, 2016. - 210 с. 

 
Анотація   

Посібник розкриває основні теоретичні та методичні питання 
формування стратегії на базі проведення аналізу зовнішнього 
середовища та внутрішнього стану підприємства, прогнозування 
розвитку економічної кон'юнктури, а також максимального 
врахування специфіки діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83770  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Братішко Юлія Сергіївна, Кубасова 
Ганна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління персоналом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. 
Управління персоналом : навчальний посібник для студ. вищих мед. 
та фарм. навч. закл. - Х. : НФаУ, 2015. - 517 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

763 

Анотація   
Навчальний посібник присвячений таким актуальним проблемам, як: 
формування ефективної системи управління персоналом в сучасних 
умовах; планування персоналу та його руху; організація роботи з 
персоналом; побудова системи мотивації персоналу та його розвитку; 
приділено увагу ефективності управління персоналом тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83771  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Доровський Олександр Вікторович, 
Гладкова Ольга Вячеславівна, Демченко Наталія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Глобальна економіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В. Глобальна економіка : навч. посіб. 
для студ., що навчаються за освітніми програмами "Економіка 
підприємства" та "Маркетинг" / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, 
О. В. Гладкова, Н. В. Демченко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2017. - 216 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми 
навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для здобувачів вищої 
освіти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
за освітніми програмами "Економіка підприємства", "Маркетинг". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83772  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Літвінова Олена Вячеславна, Братішко 
Юлія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління інноваційною діяльністю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко. 

Управління інноваційною діяльністю : навчальний посібник. - Х. : 
НФаУ, 2018. - 207 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник присвячено розробці теоретичних, методичних і 
науково-практичних підходів до управління інноваційною діяльністю 
вітчизняних фармацевтичних підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83773  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок Богдан Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАРТАЛ 95" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "Гуцульський вестерн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83774  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябініна Ольга Михайлівна, Крижанівська Оксана Василівна  
 
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 карт 
наладок шестишпиндельних токарних автоматів і напівавтоматів 
ряду 1Б240 в курсовому і дипломному проектах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У курсових і дипломних проектах за спеціальністю 5.05050302 
"Технологія  обробки  матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", 
133 "Галузеве машинобудування" передбачається докладна розробка 
наладки якогось верстата з автоматичним циклом роботи, де б 
студенти мали можливість показати вміння доцільності вибирати 
необхідне обладнання та раціонально використовуванть його 
технологічні можливості, виконувати необхідні розрахунки з 
урахуванням особливостей конструкції верстата. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83775  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябініна Ольга Михайлівна, Крижанівська Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 
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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)  Навчальне видання "Посібник для розрахунків виконавчих розмірів 
калібрів з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і технічні 
вимірювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даному посібнику наведені приклади розрахунку виконавчих 
розмірів калібрів і побудова схем полів допусків виробів і калібрів, а 
також наведені креслення розрахованих калібрів. Посібник 
призначений для студентів спеціальності  133 "Галузеве 
машинобудування" і може бути використаний при виконанні 
курсових та дипломних проектів, а також при виконанні практичних 
робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація  і технічні 
вимірювання". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83776  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Галина Дмитрівна, Рубан Олена Анатоліївна  
 
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 "Технологічні 
підходи до створення капсул на основі нативної рослинної сировини. 
Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях наведені результати експериментальних 
досліджень по вивченню біодоступності подрібненої сировини в 
біоревалентних середовищах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83777  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевська Інна В'ячеславівна, Рубан Олена Анатоліївна  
 
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 "Тверді дисперсії 
у технології лікарських засобів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наводиться класифікація твердих дисперсій, виходячи з якої 
можна визначити аспекти їх стабільності (умови кристалізації, 
температура скляного переходу (Tg), співвідношення та вид носія, 
молекулярна рухливість, аспекти розчинності тощо). Крім того, 
надається характеристика методів отримання та механізм утворення 
твердих дисперсій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83778  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевська Інна В'ячеславівна, Рубан Олена Анатоліївна  
 
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 "Сучасні 
напрямки підвищення біодоступності активних фармацевтичних 
інгредієнтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для погано розчинних речовин лімітованою стадією процесу 
поглинання зазвичай є ступінь та швидкість розчинення, в з'язку з 
чим при фармацевтичній розробці приділяється багато уваги їх 
підвищенню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83779  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
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 "Навігаційний шаблон для Android програм з 
мультимодульною архітектурою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вирішення проблем навігації при побудові 
мультимодульного додатка для операційної системи Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83780  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
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 "Reddit reader"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для пристроїв під керуванням операційної 
системи Android. Програма призначена для читання новин в 
соціальній мережі Reddit.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83781  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
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 "Highline"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма-путівник по Манхетенському парку Highline. Виконана у 
вигляді компасу, який відтворює різні аудіодоріжки залежно від 
вибраного напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83782  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
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 "True loyalty"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бібліотека призначена для створення додатків для організації 
програми лояльності в сфері обслуговування. За допомогою  
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бібліотеки можна створювати та стилізувати додатки відповідно до 
стилю бренду, для якого організовується програма лояльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83783  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінниченко Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Секреты автомобильных аккумуляторов. 
Краткий курс для автомобилиста" ("Секреты автомобильных 
аккумуляторов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір для широкого кола автомобілістів, що містить інформацію про 
принципи функціонування та призначення свинцевих стартерних 
акумуляторних батарей, конструктивні особливості та 
характеристики, правила експлуатації та сервісного обслуговування, 
види виробничих та експлуатаційних дефектів автомобільних 
акамуляторних батарей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83784  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінниченко Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Курс финансовой свободы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Курс фінансової свободи" містить теоретичний матеріал та 
практичні завдання, викладені в формі послідовного навчання 
знанням та навичкам фінансово-успішних людей, а саме, як 
пропонувати та укладати успішні угоди, як правильно керувати 
фінансовим потоком та інвестувати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83785  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гозак Світлана Вікторівна, Єлізарова Олена Тарасівна, Станкевич 
Тетяна Валеріївна, Парац Алла Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення рухової активності учнів 
закладів середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає застосування анкети та розрахунок 
інтегрального показника оцінки рівня рухової активності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням фізичної 
активності дітей та суб'єктивного ставлення до свого самопочуття у 
шкільний та позашкільний час.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83786  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гозак Світлана Вікторівна, Єлізарова Олена Тарасівна, Станкевич 
Тетяна Валеріївна, Парац Алла Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення самопочуття учнів закладів 
середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика передбачає застосування анкети та розрахунок 
інтегрального показника оцінки рівня самопочуття учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням суб'єктивного 
ставлення до свого стану у шкільний та позашкільний час.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83787  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчєв Валєрій Грігорієвіч (Бойчев Валерий Григориевич)  
 
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 "ЛОТЕРЕЯ "ПРИВЕТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір комп'ютерна програма "ЛОТЕРЕЯ "ПРИВЕТ" створено для 
проведення інтерактивної гри - лотереї (для здійснення лотерейних 
розіграшів), в on-line-режимі з використанням будь-якого браузера із 
стаціонарного комп'ютера і також з мобільних пристроїв (мобільні 
додатки, які працюють з операційними системами Android i IOS).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83788  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчєв Валєрій Грігорієвіч (Бойчев Валерий Григориевич)  
 
Повне ім'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 практично-розважального характеру 
"Методика проведення лотереї та опис приладів для здійснення 
лотереї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У літературному письмовому творі "Методика проведення лотереї та 
опис приладів для здійснення лотереї" викладено методику 
проведення масових ігор, а саме проведення лотереї, яка може бути 
використана при проведенні інтерактивної гри - лотереї (для 
здійснення лотерейних розіграшів), в режимі реального часу з 
використанням мережі Інтернет та з використанням приладів зв'язку 
та обміну даними і інформацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83789  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водолаз Андрій Іванович  
 
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)  Поема-казка "Котигорошко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетична інтерпретація однойменної української народної казки, 
орієнтована на дітей середнього шкільного віку, в якій, шляхом  
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доповнення та художнього поглиблення фольклорних мотивів і 
образів на основі авторського бачення, робиться спроба осучаснення 
зазначеної казки та збільшення інтересу читацької аудиторії до 
української усної народної творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83790  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
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 "Crypto exchange"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проста програма для відображення інформації про актуальні курси 
криптовалют.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83791  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Повітряний номер на бавовняних 
мотузочках" ("Мотузочки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В 2005-му році в Національному цирку України вперше в світі був 
проведений експеримент з повітряною підвіскою на бавовняних 
мотузках з Дмитром Турковим та Туркеєвою. Даний експеримент 
об'єднав в собі різні циркові реквізити - ремені, полотна та 
кордепарель. Також була розроблена ексклюзивна підвіска для цього 
реквізту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83792  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
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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)  Естрадно-цирковий номер "Golden Srars" ("Золоті зірки")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в світі Дмитро Вісков об'єднав брейк-денс, спортивну та 
вольтажну акробатику, використовуючи класичну ідею балету 
"Лебедине озеро". В комічному стилі вольтажна група виконує 
складні акробатичні трюки - це неспецифічно для класичної 
акробатики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83793  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович  
 
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)  Естрадно-цирковий номер "Irina Pitzur" ("Ірина Піцур")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в світі був придуманий принцип роботи об'єднання трьох 
жанрів - хулахуп, еквілібр та жонглювання, під повільну музику. 
Костюм-реквізит, який за допомогою троянд (троянди на легкій 
підвісці) не заважає виконавиці виконувати даний номер. В цьому і є 
оригінальність даного номера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83794  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Введение в режиссируемую фильмотерапию"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83795  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриджук Дмитро Миколайович, Баріда Надія 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)  Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Стратегічне управління в банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна "Стратегічне управління в банку" є однією із 
складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 
"Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування". Стратегічне управління в банку - 
це сукупність принципів, методів, форм, прийомів прийняття 
управлінських рішень, які виникають при формуванні та реалізації 
стратегічних завдань банку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83796  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкільний Зеновій Григорович  
 
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 "Ікона "Святе сімейство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83797  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіщенко Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Вокально-інструментальна композиція 
"POLISS'KA FANTAZIA" For my father A. K. Tishchenko"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вокально-інструментальна композиція для голосу та оркестру 
народних інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83798  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Сергій 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 "Сканфільтр-Антипосередник" 
("Сканфільтр")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма по нерухомості для ріелторів Сканфільтр-Антипосередник 
призначена для аналізу і обробки приватних оголошень з газет та 
інтернету: обробка та аналіз оголошень; визначення і видалення 
оголошень посередників; детектор (фільтр) телефонів; парсинг (поділ) 
оголошень на частини: тип нерухомості, район, вулиця, ціна, площа, 
поверхневість і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83799  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутінін Юрій Володимирович, Процюк Валентин Петрович, 

Левчук Святослав Євлогійович, Павлюченко Валентина 
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)  Науковий твір "Картографирование пятен радиоактивного 
загрязнения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методологію та розроблено алгоритм 
картографування й оконтурювання плям радіоактивного забруднення 
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території 137Cs. Запропонована методологія дає змогу істотно 
мінімізувати витрати на польові роботи з відбору проб ґрунту та 
визначення в них вмісту радіонуклідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83800  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Greenery of Kyiv parks and public gardens: to the issue of a 
descriptions"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено і запропоновано анкету-діагностику "Наявності потреби у 
створенні єдиного реєстру цінних порід дерев та кущів на основі 
термінологічних стандартів", завдяки якій корегуватимуться дії 
виконавців щодо теоретико-методологічного висвітлення заявленої 
проблематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83801  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості термінологічної номінації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведений у статті ономасіологічний ракурс аналізу спрямований на 
дослідження номінативної структури найменування в її проекції на 
призначене у сфері свідомості, яка інтеріоризує реалії дійсності та 
формує внутрішній рефлексивний досвід. Розглядаються питання 
впливу класичних мов на становлення сучасної наукової термінології, 
зокрема елементів класичного походження, які виконують роль 
термінологічного коду і формують сучасні термінології європейських мов.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83802  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Олександра Василівна, Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моніторинг зелених насаджень і реєстр назв дерев і кущів: 
проблемні питання опису"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ми пропонуємо взяти участь у дослідженні, спрямованому на 
застосування системи моніторингу дозвілля з метою збирання, 
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан 
зелених насаджень у містах та селищах міського типу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83803  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Олександра Василівна, Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Терміни-синоніми у проекції на створення реєстру цінних 
порід дерев та кущів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті презентовано різні погляди на синонімію як 
системоформуючу категорію сучасного мовознавства. Для 
відстеження динаміки розповсюдження даного семантичного процесу 
на термінологічну номінацію, було опрацьовано реєстр назв рослин 
(незахищеного типу) парків і скверів м. Києва. Проаналізувавши 
бінамінальні назви дерев та кущів, автори виявили причини 
виникнення синонімічних рядів, а також фактори, які зумовили 
збільшення їх кількісних показників у сучасному науковому обігові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83804  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личук Марія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Термінологійна таксонімія в українській біологічній галузі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено проблемам ієрархізації біологічних термінів в 
сучасній лінгвоукраїністиці. Матеріалом дослідження слугує Каталог 
рослин Ботанічного саду НУБіП України (2011). Створена адекватна 
класифікація може бути поширена на всі біологічні терміни - назви 
зелених насаджень, що уможливить відбити ієрархічність понять 
біологічної науки, слугує важливим чинником системної організації 
української біологічної термінології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83805  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Олександра Василівна, Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зелені насадження парків і скверів Києва: проблема 
термінологічної номінації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті вперше розглянуто зелені насадження парків і скверів м. 
Києва з погляду їх лінгвістичного опису. Залучивши інформацію 
природоохоронних документів щодо ведення збалансованого 
природокористування, автори піднімають питання про наукові 
стандарти репрезентації термінологічних одиниць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83806  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личук Марія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Структура та семантика синтаксично нечленованих 
одиниць в українській мові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно досліджено синтаксично нечленовані 
словосполучення та синтаксично нечленовані речення в українській 
мові. Проаналізовано проблематику лінгвістичних досліджень 
синтаксично нечленованих одиниць. Установлено структурні та 
семантичні типології синтаксично нечленованих словосполучень і 
синтаксично нечленованих речень, схарактеризовано компонентне 
наповнення їх структурних схем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83807  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Вакулик Ірина Іванівна, Балалаєва 
Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Вплив 
глобалізації на формування термінологічної грамотності в ботанічній 
термінології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянувши структуру таксономічних категорій та способи творення 
назв рослин, проаналізувавши ініціальні терміноелементи, 
рекомендовані Міжнародним кодексом ботанічної номенклатури, 
дослідивши семантеми латинських ботанічних термінів та епоніми в 
ботанічній терміносистемі, можна стверджувати: формування 
термінологічної грамотності - це виклик глобалізаційного 
суспільства, у якому особливість повинна швидко адаптуватися до 
умов полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює 
інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності 
людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83808  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерява Діана Леонідівна  
 
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)  Програмний продукт "Інформаційний веб-додаток для оцінювання 

вартості розробки програмного продукту" ("СОМЕТА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-додаток призначений для проведення розрахунку вартості 
розробки програмного забезпечення та виконує наступні функції: 
розрахунок вартості розробки програмного продукту за трьома 
типами моделей: базовий, перехідний та Cocomo ІІ; допомога 
користувачу прийняти рішення при виникненні проблем з 
розрахунковими моделями, використовуючи експертну оцінку; 
отримання результату розрахунку; загальний час на розробку; 
загальна та питома вартість продукту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83809  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
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 образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Цвітіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83810  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костікова Марина Володимирівна, Скрипіна Ірина Валентинівна, 

Іванов Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Інформатика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних створена для підтримки навчальної, методичної і наукової 
діяльності з предмету "Інформатика".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83811  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Степан Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз проекту пам'ятника "Тарас Боровик-Бульба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83812  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Георгій Леонідович, Комісаренко Олена 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 "Методологічні основи моделювання процесів 
формотворення інноваційних матеріалів аерокосмічної технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тема конструктивної обізнаності та інформаційно-аналітичного 
забезпечення необхідного для розв'язків складних динамічних задач в 
умовах ризиків та природної невизначеності пов'язана з потребами 
підвищення достовірності прогнозів функціонування космічних місій 
на базі раціональних аерокосмічних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83813  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Георгій Леонідович, Комісаренко Олена 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 "Інфологічне моделювання складних процесів 
формотворення нових речовин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано інформаційну технологію моделювання і уніфікованих 
фізико-хімічних перетворень вхідної сировини для нових спеціальних 
матеріалів відповідно до упорядкованих властивостей, що дуже важко 
пояснити з причин багатомірних нелінійних взаємовідношень у 
обмеженому просторово-часовому континуумі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83814  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Георгій Леонідович, Комісаренко Олена 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 "Технологія інтеграції гетерогенних процесів 

моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних 
систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню геосинтетичних матеріалів, що вже 
впроваджені у виробництві широкого кола товарної продукції, яка 
безпосередньо впливає на функціонування транспортної галузі 
України. Підвищення експлуатаційної якості матеріалів впливає на 
ефективність перевезень пасажирів та вантажів на різні дистанції 
згідно з замовленями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83815  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрам 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)  Стаття "Сутність та обліково-інформаційне забезпечення 
інтелектуального капітала в складі активів підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83816  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сморжанюк Тетяна Петрівна, Шрам Тетяна Валеріївна, Труш 
Володимир Євдокимович  

 
Повне ім'я або 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 "Внутрішній контроль в процесі управління 
виробництвом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83817  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладкова Ольга Вячеславна  
 
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)  Стаття "Удосконалення клієнтської складової системи 
збалансованих показників фармацевтичного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено питання побудови бізнес-моделі, зорієнтованої на 
задоволення потреб існуючих клієнтів з паралельним залученням 
нових. Дослідження, які спрямовані на розробку СПЗ для 
фармацевтичного підприємства та які, за результатами діяльності 
ТОВ ФК "Здоров'я" протягом 2012-2016 рр., показали, що найбільш 
слабкою ланкою у його діяльності є робота із дебіторами та іншими 
клієнтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83818  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Літвінова Олена Вячеславна  
 
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)  Монографія "Управління інтелектуальними ресурсами в фармації в 
умовах інноваційного розвитку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В. Управління інтелектуальними 
ресурсами в фармації в умовах інноваційного розвитку : монографія / 
О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. Х. : Вид-во НФаУ, 2018. - 355 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена розробці теоретичних, методичних і науково-
практичних підходів до управління інтелектуальними ресурсами в 
умовах побудови інноваційної моделі розвитку вітчизняної фармації 
та імплементації Європейських норм у сфері розробки, виробництва 
та реєстрації лікарських засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83819  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братішко Юлія Сергіївна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Формування системи 
управління соціальною відповідальністю на вітчизняних 
фармацевтичних підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на формування науково-практичних підходів до 
формування системи соціальної відповідальності фармацевтичного 
бізнесу, що дозволить більш обґрунтовано обирати стратегію 
управління соціально відповідальною діяльністю вітчизняних 
фармацевтичних підприємств, завдяки чому буде створюватися 
підґрунтя для підвищення їхнього іміджу, ділової репутації, 
інвестиційної привабливості та кункурентоспроможності як на 
українському, так і на світовому фармацевтичних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83820  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братішко Юлія Сергіївна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
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)  Науково-методичні рекомендації "Організаційне забезпечення 
соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір спрямований на формування науково-практичних підходів до 
організації соціально відповідальної діяльності фармацевтичних 
підприємств, що дозволить підвищити ефективність цієї діяльності на 
вітчизняних фармацевтичних компаній, завдяки чому укріпиться 
їхня ділова репутація, імідж та підвищиться конкурентоспроможність 
як на українському, так і на світовому фармацевтичних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83821  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовенко Лариса Іванівна, Коваль Валентина Олександрівна, 
Лопушан Тетяна Володимирівна, Сивачук Наталія Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-наукова програма "Культурологія 
(Українознавство) другого рівня вищої освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83822  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івіцька Дар'я Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для лікарів "Медичні 
протоколи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний мобільний додаток розрахований для професійного 
використання медичними працівниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83823  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Іван Валерійович  
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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)  Твір технічного характеру "НАЗЕМНИЙ РОБОТИЗОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС РСВК-М2 "МИСЛИВЕЦЬ" ("НРК РСВК-М2 
"МИСЛИВЕЦЬ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83824  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Олександр Анатолійович, Парходько Юрій 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 "Концепція відновлення фінансово-розрахункової 
дисципліни між підприємствами в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкриваються проблеми фінансово-розрахункової 
дисципліни між підприємствами в Україні та подається спосіб 
вирішення зазначених проблем за допомогою впровадження у дію 
реєстру недобросовісних контрагентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83825  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіновчук Наталія Леонідівна  
 
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 вечірніх променях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У картині зображена дівчина у синій сукні на фоні атласної тканини. 
Живопис, масло на полотні. Розмір твору 90×70 см.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83826  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудра Вероніка Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нова політика рівності України-2030"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є науковим описом нової політики рівності України-2030, що 
викладає візію нової політики рівності України-2030, яка має на меті 
забезпечення гендерної рівності на економіку, сферу права, 
інституційну модель, висвітлено інформаційно-просвітницькі 
проблеми. Запропоновано інституційні, фінансові та інформаційно-
просвітницькі рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83827  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіновчук Наталія Леонідівна  
 
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 "Час у руках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено жіночу та чоловічу фігури на фоні кам'яної 
стіни з круглим вікном. Живопис, масло на полотні. Розмір твору 
90×70 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83828  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіновчук Наталія Леонідівна  
 
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 "Перлина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображена жіноча фігура на фоні тканини. Живопис, 
масло на полотні. Розмір твору 80×100 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83829  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіновчук Наталія Леонідівна  
 
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   

На картині зображена жіноча фігура у сидячому положенні на фоні 
тканини та квітів. Живопис, масло на полотні. Розмір твору 80×80 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83830  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Баран Сергій Анатолійович, 
Лаптєва Наталія Сергіївна, Маркович Анатолій Петрович  

 
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 "Оцінка 
впливу комплексних модифікаторів на основі вторинного поліетилену 
низького тиску на властивості бітумних в'яжучих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлено результати визначення впливу комплексних 
модифікаторів на основі вторинного поліетилену низького тиску на 
властивості бітумних в'яжучих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83831  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної 
власності)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про 
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно 
до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо 
проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта 
оціночної діяльності. Зміст звіту про оцінку майна містить розділи, що 
розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-
правової бази з оцінки майна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83832  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
судноплавних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про 
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно 
до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо 
проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта 
оціночної діяльності. Зміст звіту про оцінку майна містить розділи, що 
розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-
правової бази з оцінки майна. Об'єктом оцінки даного звіту є 
судноплавні засоби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83833  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про 
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно 
до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо 
проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта 
оціночної діяльності. Об'єктом оцінки даного звіту є нерухоме майно 
та об'єкти нежилого фонду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83834  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
машин та обладнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про 
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно 
до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо 
проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта 
оціночної діяльності. Зміст звіту про оцінку майна містить розділи, що 
розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-
правової бази з оцінки майна. Об'єктом оцінки даного звіту є машини 
та обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83835  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамеляк Ігор Павлович, Дмитриченко Андрій Миколайович  
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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)  Стаття "Про необхідність розбудови мережі швидкісних 
автомагістралей в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано стратегію розвитку мережі автомобільних доріг 
України на перспективу 25-30 років на основі визначення 
мінімальних та фактичних відстаней між найбільшими містами 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83836  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Левада Ольга Михайлівна, Кириєнко 
Цвєтана 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)  Науковий твір "Методична розробка екскурсії на тему: "Херсонщина 
чарівний край"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичній розробці екскурсії розкрита технологія підготовки 
екскурсії по Херсонщині. Вона може бути використана при вивченні 
профільних дисциплін, пов'язаних з рекреацією, туризмом, 
екскурсійною діяльністю у ВНЗ, в середній загальноосвітній школі та 
центрах туристсько-краєзнавчої творчості, а також туристичними 
підприємствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83837  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Валентина Михайлівна  
 
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)  Словник "Словник термінів та понять з дисципліни "Навколишнє 
середовище і техногенний вплив"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Словник термінів та понять з дисципліни 
"Навколишнє середовище і техногенний вплив" / Уклад. В. М. 
Іванова - Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - 98 с. 

 
Анотація   

В словнику наведені тлумачення основних термінів та понять з 
дисципліни "Навколишнє середовище і техногенний вплив", яка 
викладається на природничо-географічному факультеті МДПУ ім. Б. 
Хмельницького. Матеріали словника можуть бути корисні вчителям 
географії і біології, керівникам екологічних гуртків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83838  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Наталія Юріївна, Коротка Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система оцінки 
конкурентоспроможності товарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма містить сім програмних модулів. Фізична 
модель складається з шістнадцяти таблиць. У першому та другому 
модулі - формується база даних товарів та експертів з оцінювання. 
Третій модуль використовується для обробки введених вихідних 
даних. У четвертому модулі реалізовано оцінювання 
конкурентоспроможності товарів за методом експертних оцінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83839  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Наталія Юріївна, Коротка Лариса 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 "Розробка інформаційно-аналітичної системи аналізу 
фінансової діяльності підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена створенню інформаційно-аналітичної системи 
аналізу фінансової діяльності підприємств, метою якої є виріб та 
обґрунтування найкращого підприємства за результатами досліджень.  
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Запропонована інформаційно-аналітична система дозволяє 
отримувати чітку картину динаміки моделювання поведінки 
підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, які 
сприяють ефективно приймати управлінські рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83840  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Віталій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Забытые записи души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом, в якому головний герой стомлений поточним 
станом справ і багато розмірковує про це.  Все стає рутинним і 
буденним. Випадково він наткнувся на предмет минулого і згадав про 
свої дитячі мрії. Це змінює його сприйняття світу і єдиною метою стає 
реалізація дитячої мрії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83841  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоряк Наталя Георгіївна, В'юницький Володимир Петрович, 
Тимошенко Катерина Русланівна, Белікова Марія Вікторівна, Розова 
Катерина 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)  Наукова стаття "The structural and functional relationship between 

changes in blood microcirculation and the ultrastructure of capillaries in 
muscles in response to physical training"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковій статті розглянуто особливості мікроциркуляції крові у 
студенів та спротсменів під час дозованого навантаження. Як 
результат дослідження встановлено, що мікроциркуляція у 
спортсменів після дозованого навантаження покращується, що 
говорить про позитивний вплив фізичного навантаження на організм.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83842  
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Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоряк Наталя Георгіївна, Розова Катерина 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)  Наукова стаття "Peculiarities of the Hypoxic State Formation in Rats 
under Nitrite Methemoglobinemia"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті показано (розкрито) процес введення нітриту натрію в дозі 
5 мг/100 г маси тіла тварини, що привело до розвитку нітритної 
метгемоглобінемії, котра супроводжувалась суттєвими змінами в 
крові розвитком артеріальної гіпоксемії з вираженим метаболічним 
ацидозом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83843  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустовий Богдан Леонідович, Князєва Ніна 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 "Автоматизація формування рівняння 
балансу марківського процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Автоматизація рівняння балансу 
марківського процесу" розроблена для автоматизації розрахунку 
ймовірних станів системи, побудови переходів марківського процесу 
та формування системи рівнянь для визначення стаціонарних 
ймовірностей. Програмне забезпечення написане за допомогою 
скриптової мови Javascript з використанням відкритої бібліотеки 
React JS.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83844  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Demanga (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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних композицій "В путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірники музичних композицій "В путь" містить п'ятнадцять 
музичних композицій:  
1. Вальс. 2. Воспоминания. 3. И солнце светит. 4. Моно Мина. 5. 
Мысли. 6. Нытье. 7. Ожидание. 8. Памяти. 9. Путь. 10. Сингха. 11. 
Сова. 12. Тактик. 13. Техно- дождь. 14. Токкатина. 15. Шалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83845  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупнік Михайло Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Лібрето "Сказка-мюзикл "Волшебный пятачок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83846  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Black Roses"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83847  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (псевдонім)  
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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 "Coffee"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83848  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Dandelions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83849  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "No sleep"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83850  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "А он"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83851  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Магистраль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83852  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Пиф-паф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83853  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Мышеловка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83854  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Диффузия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83855  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "неКаренина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83856  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Море"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83857  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Канаты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83858  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Над полями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83859  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Твоя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83860  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Естественно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83861  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Michelle (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 "Купи вина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83862  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арапов Олег 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)  Наукова стаття "Фізичні ігри і забави у народному побуті в період 
Київської Русі як засіб фізичного виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арапов О. В. Фізичні ігри і забави у народному 

побуті в період Київської Русі як засіб фізичного виховання // Наукові 
записки. Серія: Педагогічні науки. - 2010. - № 88. - С. 42-47. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83863  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арапов Олег 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)  Наукова стаття "Питання збереження і зміцнення здоров'я в 
писемних пам'ятках ІХ-ХVI ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арапов О. В. Питання збереження і зміцнення 
здоров'я в писемних пам'ятках ІХ-ХVI ст. // Вісник Черкаського 
університету. Серія педагогічні науки. - 2012. - № 1 (214). - С. 31-36. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83864  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підкопай Денис 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)  Підручник "Класичний масаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику надані теоретичні, методичні й практичні засади 
класичного масажу, описані основні і допоміжні прийоми масажу, 
техніка й методика їх застосування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83865  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Сергій Костянтинович, Лисечко Олександр Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-платформа для голосування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-платформа для голосування базується на блокчейн-технології  та 
призначена для забезпечення надійної роботи системи голосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83866  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Тетяна Олегівна, Євтушенко Валентина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Системи управління якістю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83867  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоб Святослав Іванович (OL'SVOL'D)  
 
Повне ім'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 "Откровение Господне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Откровение Господне / Святослав ЛОБ. - Дрогобич. 
Коло. 2018. - 376 с. 

 
Анотація   

Книга про Безцінні Творіння Майстера Небесного Вогню-цвєтності, 
призначення котрих - порятунок всього людства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83868  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Нежевело Валентина 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)  Тези міжнародної науково-практичної конференції "As to the necessity 
to define the casual complex of the banking sphere criminalization in 
Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено охарактеризуванню причинного комплексу 
вчинення злочинів у сфері банківської діяльності в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83869  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горожанова Вікторія Анатоліївна (Viktoria Mountein)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник оповідань "Ангелы на четырех лапах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника оповідань входять такі твори: "АНГЕЛ НА ЧЕТЫРЕХ 
ЛАПАХ", "Агентинка (И придет весна...)", "ДОРОГА ДОМОЙ", 
"НАША РОМКА" та "Не по сценарию" .  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83870  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамчук Микола Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Лілія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83871  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тишик Наталія 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)  Книга "Як досягти успіху при навчанні грі на фортепіано учнів 
підготовчого класу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга містить методичні рекомендації та розкриває важливий етап 
роботи з учнями підготовчого класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83872  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщенко Наталя Федорівна  
 
Повне ім'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 "Венок из одуванчиков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У повісті розігруються відносини двох закоханих пар, одна з яких 
проживала у 30-ті роки ХХ століття, інша - наші сучасники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83873  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
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 "БЛЮЗ КЕНГУРУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83874  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

804 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестерікова Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художнє оформлення "Збірка українських пісень для дітей 

"Співаймо весь рік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83875  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "До питання вибору варіанта енергопостачання та 

енергозбереження промислового підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кітченко О. М. До питання вибору варіанта 

енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства // 
Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - № 3 (46). - С. 92-97. 

 
Анотація   

Обґрунтована процедура вибору системи формування та 
використання потенціалу енергозбереження промислового 
підприємства в рамках комплексного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83876  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення системи формування та 

використання потенціалу енергозбереження промислових 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кітченко О. М. Удосконалення системи формування 

та використання потенціалу енергозбереження промислових 
підприємств // Економіка розвитку. - № 1 (61). - С. 68-73. 
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Анотація   
Запропоновано удосконалену систему формування, використання та 
розвитку потенціалу енергозбереження промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83877  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дронов Володимир Миколайович, Князєв 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 "Визначення ефективної площі стягування та 
ймовірності ураження блискавкою елементів об'єкту" ("Зонування")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначення комп'ютерної програми є реалізація розрахункової 
статистичної моделі процесу ураження блискавкою елементів об'єкта 
з урахуванням ймовірнісних значень параметрів блискавки і 
конструкції наявної системи блискавкозахисту об'єкта та, на підставі 
цього, розрахунок ефективної площі стягування і ймовірності 
ураження блискавкою елементів об'єкта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83878  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романченко Дмитро 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 твір з ілюстраціями "Презентація "Basic methodological 
framework"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація "Basic methodological framework" складається із 55 
слайдів, які повністю розкривають сутність, філософію, місію, 
характер проекту та цільову аудиторію для нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83879  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романченко Дмитро 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 твір з ілюстраціями "Презентація "Смислове 
проектування сайту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація "Смислове проектування сайту" складається з 24 
слайдів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83880  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герман Аліса Олександрівна  
 
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)  Збірник оповідань-казок "Петриківський кіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83881  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левіщенко Тетяна Гнатівна  
 
Повне ім'я або повне 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 автоматизації 
бізнес-процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83882  
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Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герман Аліса Олександрівна  
 
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 "Розбишаки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83883  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Вадим Кирилович  
 
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 "Слова забытые вспорхнули"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83884  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лільчицький Олег Володимирович, Томашевський Володимир 

Адамович, Данилюк Інна Борисівна, Товченко Лідія 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)  Методичні рекомендації для студентів НАОМА "Формування 
здорового образу життя студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дані методичні рекомендації спрямовані на забезпечення такого 
важливого завдання навчально-виховного процесу ВНЗ як 
формування у студентів потреби у веденні здорового способу життя та 
набуття ними практичних навичок щодо цього здійснення.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

808 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83885  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Криленко 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)  Навчальний посібний "Фінансовий менеджмент у банку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Криленко В. І., Данік Н. В. Фінансовий менеджмент у 
банку : Навчальний посібник. - Миколаїв, 2014. - 250 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкриваються питання фінансового 
менеджменту у банківській діяльності, зокрема сутність його 
складових елементів, організаційна структура у взаємозв'язку і 
взаємозалежності з системою управління банком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83886  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Тютенко Юліанна 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 стаття "Теоретичні засади реалізації концепції життєвих 
циклів у практиці фінансового управління банком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данік Н. В., Тютенко Ю. О. Теоретичні засади 

реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового 
управління банком // Молодий вчений. - 2018. - № 2 (54) лютий. - С. 
386-390. 

 
Анотація   

В статті розглянуто декілька еволюційних теорій розвитку банків як 
цілісних систем, подібних до біологічного організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83887  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабакова Ольга Володимирівна, Митяй Зоя Олегівна, Хомчак Олена 
Геннадіївна  

 
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)  Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти 
"Українська мова за професійним спрямуванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українська мова за професійним спрямуванням: 
навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / уклад. В. 
О. Бабикова, З. О. Митяй, О. Г. Хомчак. – Мелітополь : ФОП Однорог 
Т. В., 2018. - 151 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних 
занять студентів 1-го курсу - Українська мова (за професійним 
спрямуванням) містить програму навчальної дисципліни, 
практичний блок, блок самостійної роботи, контрольний блок. Мета 
посібника - формування високого рівня комунікативної культури у 
сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83888  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Ольга Євгенівна, Філіпп'єва Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "THE BRIEF ENCYCLOPEADIA OF OLD 
ENGLISH LITERATURE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мала енциклопедія давньої англійської літератури = 
The Brief Encyclopaedia of Old English Literature : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / укл. Т. І. 
Філіпп'єва, О. Є. Дем'яненко. Миколаїв : Іліон, 2015. - 212 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник присвячений основним питанням історії 
розвитку англійської літератури англосаксонського періоду. Кожна 
стаття енциклопедії містить локанічний життєпис, віхи творчого 
шляху, характеристику й уривки з основних творів письменників та 
діячів, які належать до цієї епохи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83889  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Освітні технології. Методичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є. Освітні технології. Методичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний 
посібник / О. Є. Олексюк. - Миколаїв, СПД Румянцева Г. В., 2017. - 
212 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми 
дисципліни  "Освітні технології". Навчально-методичний посібник 
розкриває як теоретичний матеріал, так і завдання самостійної і 
індивідуальної роботи студентів за першим кредитом з дисципліни та 
містить приклади тестових завдань для перевірки знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83890  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
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 "Лідерські риси та якості як складові структури 
особистості лідера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О.Є. Лідерські риси та якості як складові 
структури особистості лідера // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. - 2017. - 4 
(59). - С. 372-380. 

 
Анотація   

У науковій статті розглянуто поняття лідера та якості лідера, 
проаналізовані дослідження науковців з проблеми визначення певних 
рис та якостей особистості лідера. Зроблена спроба систематизувати 
деякі положення теорії рис і зіставити перелічені риси та якості з 
метою винайти схожість між ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83891  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
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)  Методичні рекомендації "Робота куратора-наставника академічної 
групи з професійного виховання студентської молоді"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є.  Робота куратора-наставника 
академічної групи з професійного виховання студентської молоді. 
Методичні рекомендаці. - 2-е вид. доп. та перероб. – Миколаїв : МДУ 
імені В. О. Сухомлинського, 2007. - 102 с. 

 
Анотація   

Запропоновані методичні рекомендації "Робота куратора-наставника 
академічної групи з професійного виховання студентської молоді" 
мають визначити основні функції та напрямки роботи викладачів зі 
студентами академічних груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83892  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
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 "Психологія загальна. Організація 
самостійної роботи студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Е. Психологія загальна. Організація 

самостійної роботи студентів.  Навчально-методичний посібник / О. Є. 
Олексюк. – Миколаїв : 2017. - 260 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми 
дисципліни "Психологія (загальна, дитяча, педагогічна)" та містить 
завдання самостійної роботи для студентів та алгоритм його 
виконання з розділу "Психологія загальна". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83893  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чоловський Петро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-репертуарний збірник "Ой верше, мій верше"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюдення: "Ой верше, мій верше" (з репертуару народної 

аматорської лемківської хорової капели "Бескид"). Навчально-
репертуарний збірник. Нотне видання. Упорядник П. М. Чоловський. 
Івано-Франківськ : НАІР, 2013. - 106с. 

 
Анотація   

Збірник містить різнохарактерні твори українських композиторів та 
обробки лемківських народних пісень, колядок та щедрівок для хору. 
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Видання розраховане на студентів вищих та середніх навчальних 
закладів, професійні та аматорські хорові колективи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83894  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна, Терновський Володимир 

Олександрович, 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)  Науковий твір "Фінансова санація та банкрутство підприємств. 

Навчальний посібник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сутність посібника: поєднує теоретико-методологічні положення 
фінансової санації та економіко-правові аспекти банкрутства 
підприємств. Зґруповує комплекс традиційних методичних підходів до 
стратегії запобігання банкрутства, складання та узгодження плану 
фінансової санації, проведення санаційного аудиту та фінансової 
реструктуризації капіталу, визначення санаційної спроможності, 
моделювання етапів санації фінансової безпеки підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83895  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Наталія Михайлівна, Бальоха Альона Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практикум з курсу "Екологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум з дисципліни "Екологія" призначений для студентів, що 
вивчають курс екології на факультетах дошкільної та початкової 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83896  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Наталія Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практикум з курсу "Методика викладання галузей 
"Природознавство", "Суспільствознавство" в початковій школі у 
ЗВО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Борисенко Н. М. Практикум з курсу "Методика 

викладання галузей "Природознавство", "Суспільствознавство" в 
початковій школі у ЗВО" для здобувачів ступеня вищої освіти 
"магістр", галузі 01 Освіта / педагогіка, спеціальності 013 Початкова 
освіта, денної та заочної форми навчання. – Херсон : ТОВ 
"БОРИСФЕН-ПРО", 2018. - 66 с. 

 
Анотація   

Практикум призначений для здобуття ступеня вищої освіти  
"магістр" галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 013 Початкова 
освіта, денної та заочної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83897  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гординяк Максим 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 "Велика Освіта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена для покращення рівня навчання 
людства. Універсальний підхід дозволяє застосовувати її для будь-якої 
сфери освіти та навчання, де необхідний контроль навчального 
процесу в режимі реального часу. Використання продукту 
передбачене для усіх навчальних закладів, включаючи школи різних 
рівнів та напрямків, університети та інші вищі та середні навчальні 
заклади і дитячі садочки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83898  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Мельник Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному 
секторі економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко Н. М. Розвиток інноваційного 
підприємництва в аграрному секторі економіки України : монографія / 
Н. М. Сіренко, О. І. Мельник. - Миколаїв: 2016. - 243 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено особливості інноваційного підприємництва в 
аграрному секторі економіки; обґрунтовано методичні підходи до 
оцінки його системи інноваційного підприємництва із виділенням 
окремих методичних інструментаріїв по оцінці його підсистеми та 
забезпечуючих об'єктів; проаналізовано рівень розвитку аграрного 
сектору економіки України та досліджено його функціональні 
взаємозв'язки із інноваційним підприємництвом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83899  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
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 "Оцінка запасів і ресурсів нафти" 
("ZapResNaf")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "ZapResNaf" призначена для оцінки запасів або ресурсів 
нафти і розчиненого газу в надрах за геометричними, ємнісними, 
термобаричними та іншими параметрами продуктивного пласта та 
покладу об'ємним методом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83900  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система керування 
туристичними маршрутами" ("Routour")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмна система "Routour" призначена для розміщення у 
глобальній мережі. Програма вирішує завдання створення та 
управління туристичними маршрутами, а також пошук публічних. 
Користувачі-компанії мають можливість створювати туристичні 
маршрути та слідкувати за їх проханям (проходячи їх самостійно у 
реальному житті) за допомогою "GPS". Надається статистична 
інформація про проведені та заплановані маршрути.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83901  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  HULK (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Чумацький шлях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83902  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Анатолій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Быстрый и дерзкий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83903  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ласма Арно (псевдонім)  
 
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 № 51, 2018 
 

816 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Английский для всех. Учим думать на 
английском"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний навчальний посібник розроблений на основі доступних правил 
та структури мови, в якому почергово використовуються приклади, 
тести, завдання та таблиці. Посібник призначений як для новачків, 
які тільки починають вивчати мову, так і для тих, хто багато років 
намагається правильно говорити та писати, але не може розібратися в 
граматиці. Англійську мову необхідно правильно зрозуміти, щоб 
легко її використовувати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83904  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Седих Кіра Валеріївна, Зозуль Таміла 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 "Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою 
парою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Седих К. В., Зозуль Т. В. Індивідуальний еротичний 

код у роботі з подружньою парою // Психологічне консультування і 
психотерапія. - 2014. - № 7. - С. 38-45. 

 
Анотація   

У статті детально проаналізовано поняття "індивідуальний 
еротичний код" особистості як одну з головних детермінант психології 
сексуальності. Розглянуто особливості, які впливають на зміну 
індивідуального еротичного коду протягом життєдіяльності індивіда. 
Схарактеризовано план психотерапевтичного сеансу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83905  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Седих Кіра Валеріївна, Фільц Олександр Орестович, Михайлів 

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)  Стаття "Фіксована уява як механізм виникнення узалежнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Седих К. В., Фільц О. О., Михайлів С. В. Фіксована 

уява як механізм виникнення узалежнення // Психологія і особистість. 
- 2018. - № 2 (14). - С. 9-22. 
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Анотація   
Стаття містить опис особливостей фіксованої уяви як механізму 
виникнення узалежнення особистості. Описаний зв'язок фіксованої 
уяви із надцінними ідеями, представлена роль фіксованої уяви як 
механізму виникнення узалежнення в підлітковому та раньому 
юнацькому віці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83906  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління фінансовими активами як інструмент 
забезпечення ефективності фінансового ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко С. В. Управління фінансовими активами як 
інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку // Науковий 
вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. - 
2014. – 2 (22). - С. 105-110. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі управління фінансовими активами на 
фінансовому ринку України та його окремих сегментах. Окрема увага 
приділена управлінню активами страхових компаній, зважаючи на 
їхню роль у соціально-економічному розвитку та, у зв'язку з цим, 
особливу взаємозалежність між управлінням активами та 
забезпеченням фінансової надійності страховиків, здатних 
задовольняти потреби в надійному страховому захисті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83907  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Методологічні підходи до узгодження стійкості та гнучкості 

фінансового ринку в інвестиційному механізмі соціально-
економічного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко С. В. Методологічні підходи до узгодження 

стійкості та гнучкості фінансового ринку в інвестиційному механізмі 
соціально-економічного розвитку // Науковий вісник Національного 
університету державної податкової служби України (економіка, 
право). - 2015. - № 2 (69). - С. 123-128. 
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Анотація   
Статтю присвячено дослідженню окремих характеристик фінансового 
ринку, що мають важливе значення для оцінки його функціональної 
спроможності. Відзначається особлива роль таких характеристик, як 
стійкість і гнучкість фінансового ринку, й окреслюються 
методологічні підходи до забезпечення їх узгодженості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83908  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До питання модернізації надання суспільних благ у 
контексті фінансової спроможності домогосподарств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко В. В. До питання модернізації надання 
суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств 
// Наукові записки Національного університету "Острозька академія" 
серія "Економіка". - 2016. - № 3 (31). - С. 158-163. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83909  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових 
зобов'язань України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко С. В. Роль державних цінних паперів у 
реструктуризації боргових зобов'язань України // Економічний вісник 
Запорізької державної інженерної акаденії. - 2016. - № 4 (04). - С. 65-69. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз стану державних боргових зобов'язань та 
факторів, які впливають на їх динаміку. Проаналізовано досвід та 
особливості реструктуризації державних боргових зобов'язань в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83910  
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Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування 
фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко С. В. Інноваційна спрямованість як 
орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-
економічного розвитку // Наукові записки національного університету 
"Острозька академія" серія "Економіка". - 2017. - № 7 (35). - С. 60-64. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблематиці нарощування фінансового 
потенціалу соціально-економічного розвитку. За очевидності 
багатоструктурності категорії фінансовий потенціал, існує потреба 
переосмислення вагомості його впливу на створення фінансової 
основи соціально-економічного розвитку в розрізі окремих факторів 
нарощування даного потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83911  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко 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)  Стаття "До питання господарсько-правових основ інноваційної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко О. В. До питання господарсько-правових 
основ інноваційної діяльності // Соціологія права. - 2016. - № 4 (19). - 
С. 145-152. 

 
Анотація   

У статті характеризуються визначальні умови господарсько-
правового забезпечення інноваційної діяльності. Встановлено, що 
недоліки у сфері такого забезпечення створюють значні обмеження 
для масштабів та ефективності інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83912  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Олег 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)  Стаття "Структуризація процесу управління взаємодією у сфері 

протидії податковим правопорушенням як фактор підвищення її 
ефективності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко О. В. Структуризація процесу управління 

взаємодією у сфері протидії податковим правопорушенням як фактор 
підвищення її ефективності // Науковий вісник. - 2014. - № 2. - С. 130-139. 

 
Анотація   

Розглянуто проблему взаємодії у сфері протидії податковим 
правопорушенням, визначено причини, що зумовлюють необхідність 
пошуку нових підходів до її розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83913  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко 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)  Стаття "Окремі аспекти регулювання податкових правовідносин у 

контексті сучасних положень КПК України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко О. В. Окремі аспекти регулювання 

податкових правовідносин у контексті сучасних положень КПК 
України // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2014. 
- № 1-2 (56-57). - С. 110-176. 

 
Анотація   

Стаття присвячена окремим аспектам об'єднання процесуальних та 
оперативно-розшукових можливостей для протидії податковим 
правопорушенням і підвищення рівня податкового адміністрування. 
Питання податкового кодексу України і кримінально-процесуального 
кодексу України розглядається як джерело модернізації формату 
окремих податків і режимів оподаткування, а також технологій 
податкового адміністрування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83914  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Олег 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)  Стаття "Роль податкового розслідування у правовому механізмі 
регулювання податкових правовідносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко О. В. Роль податкового розслідування у 
правовому механізмі регулювання податкових правовідносин // Право 
і Безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 99-104. 

 
Анотація   

Розглянуто зміст і структуру механізму правового регулювання як 
теоретико-практичну основу розбудови механізму регулювання 
податкових правовідносин. Акцентовано увагу на необхідності 
формування органічної єдності оперативно-розшукових, податково-
перевірочних і кримінально-процесуальних дій у межах податкового 
розслідування для виявлення і протидії податковим 
правопорушенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83915  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко 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)  Стаття "Оперативна система протидії корупції як складова 
правового механізму її попередження і подолання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко О. В. Оперативна система протидії корупції 
як складова правового механізму її попередження і подолання // 
Науковий вісник Національного університету державної податкової 
служби України. - 2014. - № 2 (65). - С. 35-41. 

 
Анотація   

У статті, на основі уточнення сутності корупції та визначення причин 
недостатньої ефективності державної системи протидії корупції, 
обґрунтовано необхідність формування оперативної системи протидії 
корупційним діям і визначено її складові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83916  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береславська Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Девальвація гривні та спричинені нею виклики для 
України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Береславська О. І. Девальвація гривні та спричинені 
нею виклики для України // Вісник Національного банку України. - 
2015. - № 2 (228). - С. 26-33. 

 
Анотація   

У статті досліджено питання девальвації гривні та основних викликів 
для економіки України, що виникають унаслідок цього.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83917  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троц Ірена Йосипівна  
 
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)  Практичний твір "Программа реабилитации и повышения сознания 
"Поворот" ("Программа "Поворот")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Поворот" створена для реабілітації онкохворих шляхом 
підвищення їх свідомості та зміни їх світогляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83918  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімов Антон Євгенович  
 
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 прикладного характеру "Бізнес-план: 
"Оренда рекламної площини на багатоповерхових будинках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Письмовий твір, бізнес-план, презентує проект щодо розміщення 
реклами, за допомогою щитів з різними габаритами, на 
багатоповерхових будинках на території України. Завдяки 
авторському фінансовому аналізу, представленому в творі, 
підтверджується мінімільність ризиків впровадження проекту, період 
окупності до 1 (одного) календарного року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83919  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркай Олексій 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)  Картина "Слон, который знает откуда дует ветер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83920  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркай Олексій 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)  Картина "Алиса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83921  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркай Олексій 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)  Картина "Федор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83922  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркай Олексій Сергійович  
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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 "Жених"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83923  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркай Олексій 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)  Картина "Лагуна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83924  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Маріанна Владиславівна, Сидоренко Анастасія 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 "Анонімна анкета виявлення булінгу в медичній 
установі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі висвітлений літературний огляд поширеності, причин та 
наслідків булінгу в медицині, а також наведена ситуація щодо 
проблем булінгу в Україні. Підкреслено, що булінг в медицині є 
поширеним явищем незалежно від менталітету та економічного 
розвитку країни та спостерігається в медичних установах по всьому 
світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83925  
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Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Маріанна Владиславівна, Мухаровська Інна Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Діагностична форма "Медико-психологічний 

паспорт соматичного захворювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Медико-психологічний паспорт соматичного захворювання" 
розроблений на основі багаторічного практичного досвіду надання 
медико-психологічної допомоги пацієнтам соматичного профілю. 
Дана форма включає статистичну, описово-психологічну та 
інтервенційно-психологічну частини, які описують основні 
характеристики захворювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83926  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Світлана 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 "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проведено аналіз категорій "енергозбереження" та 
"енергоефективність" в управлінні підприємством на державному, 
науковому та міжнародному рівнях. Показано взаємозв'язок категорій 
"енергозбереження" та "енергоефективність", різноманітність їх 
трактувань, плутанина в термінології та підміна понять одного одним.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83927  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремешний В'ячеслав 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 "Автоматизована система обліку та реалізації 
квитків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83928  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Коммерческий дизайн монет "10 заповедей-BG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет для Болгарії болгарською мовою, серії "10 
заповедей".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83929  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва-US"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет для США англійською мовою, серії "Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83930  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубишкін Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІТНЄ 
ОБЛАДНАННЯ" 
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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 "Inlimited Media Cognitive Analytics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє відстежувати, індексувати, аналізувати в режимі 
реального часу інформацію в текстовому форматі, в форматі 
зображень, аудіо- і відеоформатах, яку отримано з потоків сповіщення 
по передачі інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83931  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва-МХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи дизайну монет для Мексики іспанською мовою, серії 
"Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83932  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Метеленко Наталя Георгіївна  
 
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 "Сучасна практика та фінансові процедури ліквідації і 
банкротства підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено сучасний механізм та здійснено ідентифікацію етапів 
ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності, яка відповідає 
діючому законодавству України. Обґрунтовано організаційно-
економічні та правові перешкоди процесу ліквідації та банкрутства. 
Систематизовано процеси, які об'єднані в послідовний механізм 
припинення діяльності юридичної особи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83933  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Гладкова Ольга Вячеславна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінанси підприємства: методичні рекомендації до 
виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 
"Економіка підприємства" та "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Гладкова О. В.  Фінанси 
підприємства : методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт для студентів спеціальностей "Економіка підприємства" та 
"Маркетинг".  - Х. : Вид-во НФаУ, 2017. -  91 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять: мету заняття та питання для 
самоконтролю;  практичні завдання, спрямовані  на  закріплення  та 
поглиблення теоретичних знань і методику їх розв'язання; список 
базової та додаткової літератури, яку можуть використовувати 
студенти під час підготовки до практичного заняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83934  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
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 "Аналіз впливу демографічних факторів на сучасні 
умови функціонування закладів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аксьонова І. В. Аналіз впливу демографічних 
факторів на сучасні умови функціонування закладів вищої освіти 
[Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. - 2018. - № 17. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню впливу демографічних факторів на 
формування контингенту закладів вищої освіти (ЗВО). 
Методологічною та інформаційною основою твору виступили 
монографії науковців, в яких висвітлюються питання впливу 
демографічних факторів на соціально-економічний розвиток країни, 
матеріали періодичних видань та ресурси Internet із зазначеної 
проблематики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83935  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Світлична Карина Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Стратегія підприємства: методичні рекомендації для 

практичних занять для студентів спеціальності  6.030504 "Економіка 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. Стратегія 

підприємства :  методичні рекомендації для практичних занять для 
студентів спеціальності  6.030504 "Економіка підприємства".  - Х. : 
Вид-во НФаУ. -  2016. - 41 с. 

 
 
Анотація   

Методичні рекомендації охоплюють основні теми навчальної 
дисципліни. Запропоновані завдання передбачають різний рівень 
складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами 
теоретичних знань і набуття практичних вмінь та навичок у 
використанні інструментарію розробки й реалізації стратегії на 
підприємстві згідно з професійними компетентностями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83936  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александров Денис Юрійович  
 
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 "Aleksandrov"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "Aleksandrov" представлене стилізованим 
малюнком двох трикутників, які символізують першу і останню 
літеру прізвища автора у написанні латиницею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83937  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Світлична Карина Станіславівна  
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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)  Науковий твір "Економічна діагностика. Методичні рекомендації для 
практичних робіт за освітньо-професійною програмою  "Економіка 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. Економічна 
діагностика : методичні рекомендації для практичних робіт за 
освітньо-професійною програмою  "Економічна діагностика". - Х. : 
Вид-во НФаУ, 2018. - 48 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації  містять практичні і ситуаційні завдання за 
темами дисципліни; додатки, в яких наведені форми фінансової 
звітності; список рекомендованої літератури. Запропоновані завдання 
сприяють поглибленню практичних вмінь та навичок майбутніх 
фахівців з економіки підприємства в питаннях інструментарію, 
підходів та методів економічного діагностування стану підприємства,  
результати якого використовуються для розробки та прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83938  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латкіна Світлана Антонівна, Адвокатова Надія Олександрівна, 
Буренко Юлія Олександрівна, Пустова Наталія Олексіївна, 
Кравченко Галина Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування пріоритетних напрямків 
інноваційного розвитку промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83939  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носик Олександр Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір науково-практичного характеру "СИСТЕМА 

ОФОРМЛЕННЯ, КОРЕКТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ В 
РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОЛІСІВ (ДОГОВОРІВ) 
СТРАХУВАННЯ, ПОЛІСІВ НА БЛАНКАХ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ 
ОБОВ'ЯЗКОВОГО ТА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТІВ, 
ТЕРМІНАЛІВ ТА ІНШИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ З 
ПРОВЕДЕННЯМ ТА КОНТРОЛЕМ ОПЛАТИ ПОЛІСУ 
(ДОГОВОРУ) З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВОГО, ГРАФІЧНОГО 
ПІДПИСУ ТА КОДУ "ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана система оформлення, коректування та перевірки в 
реальному часі електронних полісів (договорів) страхування, полісів 
на бланках суворої звітності обов'язкового страхування 
відповідальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83940  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Россіхін Василь Вячеславович, Сербін 

Анатолій Гаврилович, Скорина Дмитро Юрійович, Корнієвська 
Валентина Григорівна, Богуславська Наталія Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вітаміни в рослинному світі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник являє собою узагальнений багаторічний 
матеріал вивчення лікарських рослин; містить інформацію про 
рослини, які застосовуються у медицині, косметології, їх хімічний 
склад, застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83941  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинська Валентина 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 наукового характеру "Методичні 

вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Державне 
регулювання зайнятості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі зизначено програму курсу, зазначено теми та їх 
характеристика для самостійного вивчення дисципліни, а також 
наведені завдання для виконання контрольної роботи, контрольні 
питання з дисципліни, критерії оцінювання знань та література.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83942  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинська Валентина 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 "Управління розвитком персоналу: 

методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни 
студентами спеціальності "Управління персоналом та економіка 
праці"     

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі зазначено програму курсу, зазначено теми та їх 
характеристика для самостійного вивчення дисципліни, а також 
наведені завдання для виконання контрольної роботи, контрольні 
питання з дисципліни, критерії оцінювання та література.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83943  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літинська Валентина 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 "Соціальна відповідальність бізнесу за сучасних умов 

господарювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу. 
Наведено набір характеристик, які дають змогу вдосконалювати 
соціальну відповідальність бізнесу. Виділено способи заохочення 
соціальної відповідальності бізнесу. Визначено ефективні заходи, які б 
сприяли поширенню принципів соціальної відповідальності бізнесу та 
стимулювали організації до вирішення соціальних проблем в 
українському суспільстві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83944  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кичка Марина Володимирівна  
 
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 "Життя не за планом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня сценарію Саша. Вона постановник шоу, займається 
танцями і живе за чітким планом. В неї виникають стосунки з її 
тренером по танцях Владом. Та вона має їхати до Сеулу на півроку. 
Саша пориває з Владом та відразу ж розуміє, що кохає Влада.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83945  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна, Кучіна Світлана Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та 
вплив на дохід компанії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження є проведення теоретичного аналізу ціни як 
економічної категорії ринкової економіки, дослідження впливу 
політики ціноутворення на дохід компанії, формування ціни, 
орієнтованої на маркетинг.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83946  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна, Кучіна Світлана Едуардівна  
 
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 "Системний підхід до визначення складових 
стратегічного контролінгу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кітченко О. М., Кучіна С. Е. Системний підхід до 
визначення складових стратегічного контролінгу // Вісник 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут". - 2016. - № 27 (1199). - С. 68-72. 

 
 
Анотація   

Досліджуються питання, пов'язані з використанням інструментів 
стратегічного контролінгу на вітчизняних машинобудівних 
підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83947  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна, Кучіна Світлана Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 analysis of common mistakes in preparing a business 
plan"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність розвитку теоретико-методичного забезпечення 
формування бізнес-планів визначила коло питань, які потребують 
негайного вирішення на етапах їх розробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83948  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна, Кучіна Світлана Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів 
економічного факультету денної та заочної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів 
економічного факультету денної та заочної форми навчання / уклад. : 
С. Е. Кучіна, О. М. Кітченко. - Х. : НТУ "ХПІ", 2013. - 34 с.  
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Анотація   
Надаються рекомендації щодо виконання курсової роботи з метою 
закріплення і поглиблення системи теоретичних знань та оволодіння 
прикладними аспектами маркетингової підготовки, які дозволяють 
майбутнім фахівцям успішно розв'язувати методологічні та 
організаційно-методичні завдання оптимізації товарної політики 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83949  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна, Кучіна Світлана Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз методів просування іміджу бренду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кітченко О. М., Кучіна С. Е. Аналіз методів 
просування іміджу бренду // Вісник Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний інститут". - 2017. - № 46 
(1267). - С. 91-94. 

 
Анотація   

Розглядаються питання, пов'язані з перспективами використання 
інтернет-брендингу як одного з напрямів маркетингових 
комунікацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83950  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Як завоювати глядача в рекламі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено основні елементи побудови успішного рекламного 
відеоролика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83951  
 

Дата реєстрації авторського права  22.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кітченко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості стратегічного маркетингового 
планування на промислових підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кітченко О. М. Особливості стратегічного 
маркетингового планування на промислових підприємствах // Вісник 
соціально-економічних досліджень. - 2014. - № 3 (54). - С. 115-119. 

 
Анотація   

Розглянуто відмінності між стратегічним і оперативним плануванням 
маркетингової діяльності у зв'язку зі специфікою промислових 
підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83952  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфіменко Павло Богуславович  
 
Повне ім'я або 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 "Техніка та методика класичного масажу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єфіменко П. Б. Техніка та методика класичного 
масажу : навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів фізичного виховання і спорту. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 296 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлено розділи з історії масажу, фізіологічного 
впливу на організм людини, гігієнічних основ масажних процедур. 
Описано техніку і методику масажу різних частин тіла. Приділено 
значну увагу спрямованості механічної дії окремих масажних 
прийомів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83953  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калмиков Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізична реабілітація при захворюваннях 
органів травлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калмиков С. А. Фізична реабілітація при 
захворюваннях органів травлення : [навчальний посібник] /                     
С. А. Калмиков. – Х. : ФОП Панов А. М., 2016. - 222 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто особливості етіології, патогенезу 
та перебігу захворювань травної системи, які найчастіше 
зустрічаються в клінічній практиці, а також комплексний підхід до 
застосування засобів фізичної реабілітації із використанням 
лікувальної фізичної культури, дієтотерапії, фітотерапії, лікувального 
масажу та фізіотерапії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83954  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каніщева Оксана 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 "Масаж та інші засоби відновлення 
працездатності організму студента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Каніщева О. П. Масаж та інші засоби відновлення 
працездатності організму студента : навчальний посібник. - Х. : 
ХНАДУ, 2014. - 124 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник вміщує методику виявлення адаптаційних 
можливостей організму студентів. Розкрито зміст різних засобів 
відновлення його працездатності. Найбільшу увагу приділено тим 
засобам, що не потребують професійної кваліфікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83955  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Без'язична 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Комплексна фізична 
реабілітація після внутрішньосуглобових переломів ліктьового 
суглоба"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Без'язична О. В. Комплексна фізична реабілітація після 
внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба : [методичні 
рекомендації]. – Х.: 2015. - 48 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях надана загальна характеристика 
внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба. Розкрито 
особливості класифікації, діагностики, клінічних проявів, лікування, 
обґрунтована роль лікувальної гімнастики, масажу та 
фізіотерапевтичного лікування в реабілітації травмованих, 
розглянуто механізм лікувальної дії фізичних вправ, мету, завдання, 
форми, засоби та методики ЛФК при даному пошкодженні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83956  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Гриневич Людмила Володимирівна, 
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)  Науковий твір "Management system of institutional autonomy of higher 
education institutions: conceptual and methodological basis design"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Rayevnyeva O., Stryzhychenko K., Grynevych L. 
Managment system of institutional autonomy of higher education 
institutions: conceptual and methodological basis design // Coastal regions: 
problems and paradigms of socio-economic development : Collective 
monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic 
Sciences. Riga, Latvia : Publishing House "Baltija Publishing", 2018. -         
P. 538-558. 

 
Анотація   

Найважливішими проблемами в галузі управління вищою освітою є 
досягнення розумного балансу між державним регулюванням та 
автономією вищих навчальних закладів. У цих умовах університети 
змінюють парадигму своєї діяльності: вони переходять від класичної, 
дослідницької моделі до нової парадигми своєї діяльності: вони 
переходять від класичної, дослідницької моделі до нової парадигми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83957  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлагін Георгій Іванович, Алексєєв Анатолій Глібович, Кришталь 
Микола Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розрахунки і моделювання в теорії 
пожежовибухонебезпечності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник "Розрахунки і моделювання в теорії 
пожежовибухонебезпечності" призначено для курсантів, студентів, 
магістрантів та ад'юнктів вищих навчальних закладів, що 
навчаються за спеціальністю "Пожежна безпека", а також для 
спеціалістів цієї галузі. В посібнику розглянуто розрахунковий апарат 
і основи моделювання, які застосовуються в теорії 
пожежовибухонебезпечності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83958  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубяга Світлана Миколаївна, Пасьовин Наталія Айдерівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Читаночка для дітей 5-7 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Читаночка призначена для дітей віком 5-7 років. Цей посібник 
допоможе дітям навчитись читати. В цій книзі багато віршів, цікавих 
текстів, доступних дітям віком 5-7 років. Читаночка збагатить 
словниковий запас дітей, зробить навчання веселим, цікавим і 
захоплюючим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83959  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомин Богдан Іванович (Назар Колодій)  
 
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 ігрового художнього фільму "ПЕРШЕ КОХАННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Незважаючи на всі труднощі, які випадають на долю героїв, юнак не 
відмовляється від свого першого кохання. Щирі почуття хлопця, віра, 
розум і кмітливість допомагають йому змінити дівчину на краще,  
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перемогти банду злочинців, подолати спротив батьків, знайти кошти 
на порятунок близької людини й позбутися страху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83960  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васіна Катерина 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)  Практичний посібник "Оценка рисков финансирования 

сельскохозяйственного предприятия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для практичного застосування та присвячено 
оцінці ризиків фінансування сільськогосподарського підприємства. 
Метою публікації є допомога спеціалістам банків та інших фінансових 
закладів у визначенні кредитоспроможності потенційних 
позичальників, що працюють у сфері сільського господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83961  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліченко Олена Володимирівна, Гончарова Вікторія Борисівна, 

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   

Методичні вказівки спрямовані допомогти студентам спеціальності 
274 "Автомобільний транспорт" у виконанні самостійних робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83962  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпухіна Римма Іванівна, Лебедь Галина Миколаївна  
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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)  Навчальний посібник "Історія України ХХ століття. Частина І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал посібника відповідає навчальній програмі курсу "Історія 
України ХХ століття" для студентів технікумів та коледжів. 
Структурними складовими посібника є шість розділів. У першому 
розділі міститься теоретичний матеріал із теми "Україна у роки 
Першої світової війни". У другому розділі посібника розглядаються 
питання, пов'язані з періодом української революції. Третій, 
найбільший за обсягом розділ, присвячено Україні в боротьбі за 
збереження державної незалежності (1918-1920 рр.). Четвертий розділ 
складається із матеріалу періоду нової економічної політики у 1921-
1928 рр. У п'ятому розділі подано матеріал про період радянської 
модернізації України за період 1928-1938 рр. Шостий розділ 
присвячено історії західноукраїнських земель у 1921-1939 рр. 
Особлива увага приділяється хронології і словнику, які дають 
можливість прослідкувати історичний процес у часі. Важливу роль у 
посібнику відведено писемним джерелам.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83963  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Надія Миколаївна, Козак Мирослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
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 щодо введення інтелектуальної власності в 
господарський обіг підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано рекомендації по організації обліку інтелектуальної власності у 
складі нематеріальних активів у розрізі їх видів. Призначені для 
вирішення питань щодо постановки на баланс і організації 
бухгалтерського обліку об'єктів інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83964  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломов В'ячеслав Генадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Селтон" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічні умови "ТУ У 28.2-32556556-012:2016 "Фільтри-поглиначі 
АС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ці технічні умови України поширюються на фільтри-поглиначі АС, 
які належать до категорії поглинальних фільтрів і призначені для 
очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисних 
споруд цивільного захисту, промислових об'єктів, спеціальних 
фортифікаційних споруд силових міністерств і відомств України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83965  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Твір науково-практичного характеру "Методика типологізації 
регіональних ринків продажу легкових автомобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику типологізації регіональних ринків продажу 
легкових автомобілів, яка ґрунтується на доведенні гіпотези 
дуального зв'язку соціально-економічного розвитку регіонів і 
регіональних ринків продажу через застосування новітніх досягнень 
економіко-математичного моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83966  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ярослава Сергіївна, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Фактори, що впливають на 
інвестиційну привабливість"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано фактори впливу на інвестиційну привабливість на 
рівні підприємства, галузі, регіону та держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83967  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ярослава Сергіївна, 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 "Розробка концепції 
інвестиційної привабливості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність розробки процедури оцінки та 
забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в контексті 
регіонального розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83968  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деділова Тетяна 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Аналіз ефективності реалізації 
Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі проведено аналіз ефективності реалізації Концепції 
Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні за напрямом отримання ефекту від поліпшення 
експлуатаційних показників автомобільних доріг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83969  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Інна 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка вартості 
неоплачуваної праці жінок та чоловіків як інструмент гендерного 
бюджетування на регіональному рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі проведено оцінку вартості неоплачуваної праці жінок та 
чоловіків як інструмента гендерного бюджетування на регіональному 
рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83970  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулай Вікторія Андріївна  
 
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 іграшок "Space travel of friends"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Варіанти ескізів іграшок Маленького Принца та Лисиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83971  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Німий Ігор Богданович  
 
Повне ім'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 "c-commerce в 
інформаційному просторі бізнес-процесів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено питанням значення визначення c-commerce в 
інформаційному просторі бізнес-процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83972  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Надія Григорівна (Надежда Мир)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог виставки "Жаркие каникулы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У каталозі представлені фото авторських художніх творів сучасного 
мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83973  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорельчук Володимир Анатолійович  
 
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-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом-каталог "ИНТЕРЬЕРЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83974  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Владислав Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

846 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації з дисціпліни 
"Авторська друкована графіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації роз'яснюють основні принципи 
використання різних технік авторської друкованої графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83975  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ірина Володимирівна, Васіна Олена Валентинівна, 
Іваненко Тетяна Олександрівна  

 
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-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації "Методика 
організації науково-дослідної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83976  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 
Повне ім'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 "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
прав на об'єкти інтелектуальної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, що містить висновки про вартість майна та підтверджує 
виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83977  
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Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 
Повне ім'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 "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
колісних транспортних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір, що містить висновки про вартість майна та підтверджує 
виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83978  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маначинська Юлія Анатолівна  
 
Повне ім'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 актуарного обліку крізь 
призму 3D-рахунків сили (F)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито необхідність впровадження 3D-рахунків у систему 
актуарного бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83979  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маначинська Юлія Анатолівна  
 
Повне ім'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 "Теорія агентських відносин крізь 
призму актуарної концепції бухгалтерського обліку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Досліджено зміст теорії агентських відносин та корпоративних 
фінансів, зокрема, причини виникнення агентських конфліктів та 
шляхи їх подолання в рамках переходу на нову сучасну актуарну 
стадію розвитку бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83980  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маначинська Юлія Анатолівна, Євдощак Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Актуарне підґрунтя потрійної системи 
рахівництва в контексті вдосконалення внутрішньогосподарського 
контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено зміст потрійної системи рахівництва як основи побудови 
актуарного обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83981  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдощак Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Зарубіжний вплив на облікову модель 
України в умовах євроінтеграційних тенденцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено необхідність удосконалення бухгалтерського 
обліку в Україні за євроінтеграційних тенденцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83982  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Ланкре Никола. Старость. Процесс старения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Міркування про процес старіння. Героїня порівнює вік з коконом, а 
тіло жінки - з метеликом, що знаходиться в ньому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83983  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порошенко Марина 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 "Програма навчальної дисципліни "Інклюзивна 

освіта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83984  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Донченко Лариса Михайлівна  
 
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)  Науковий твір "Методична розробка екскурсії на тему: 

"Приморський район - перлина у намисті пізнавальних і лікувально-
оздоровчих ресурсів Запорізької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичній розробці екскурсії розкрита технологія підготовки 
екскурсії та має суто спеціалізовану спрямованість - розрахована на 
учасників бойових дій і може бути запропонована для їх реабілітації. 
Може бути використана при вивченні профільних дисциплін, 
пов'язаних з рекреацією, туризмом, екскурсійною діяльністю у ВНЗ, а 
також туристичними підприємствами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83985  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковинець Анатолій Іларіонович, Падалка Андрій Миколайович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-практичний посібник "Тактика розслідування 

фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у 
зоні пільгового оподаткування компаній"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яковинець А. І. Тактика розслідування фінансових 

злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні 
пільгового оподаткування компаній : навчально-практичний 
посібник / Яковинець А. І., Падалка А. М. ; Державна фіскальна 
служба України, Університет ДФС України. - Ірпінь, 2017. - 78 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються основні механізми 
діяльності іноземних компаній, особливо поширені схеми їх 
використання для махінацій у сфері державних фінансів, містяться 
найбільш значимі рекомендації з практичного застосування слідчими, 
керівниками органів досудового розслідування, а також іншими 
співробітниками правоохоронних органів методики розслідування 
фінансових злочинів, вчинених із використанням компаній, 
зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83986  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапа Надія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методичний підхід до формування 

конструктивної поведінки персоналу під час проведення стратегічних 
змін у діяльності підприємства (організації, фірми)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений методичний підхід дозволяє керівникам або HR-
менеджерам визначити рівень мотивації працівників до змін у 
діяльності підприємства; встановити психологічні характеристики й 
можливу реакцію працівників із різним типом ставлення до змін, і, на 
цій основі, обрати способи формування конструктивної поведінки 
персоналу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83987  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапа Надія Миколаївна, Поповиченко Ірина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методичний підхід до оцінювання рівня 
адаптивності персоналу до стратегічних змін у діяльності підприємств 
(організацій, фірм)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід базується на комплексному застосуванні методів 
анкетування, математичного моделювання та прогнозування, що 
дозволяє кількісно виміряти рівень адаптивності працівників до 
стратегічних змін і сформувати інформаційну базу для прийняття 
управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83988  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маяр Віктор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Життя - як прояв кінетичної енергії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83989  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розен Віктор Петрович, Давиденко Людмила Валеріївна, Давиденко 
Ніна Володимирівна  

 
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 "Процедура формалізації циклічних змін водоподачі 
насосних станцій комунального водопостачання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано процедуру виявлення циклічних змін процесу 
водоподачі насосної станції, зумовлених впливом сезонних та 
соціальних чинників, яка передбачає пошук подібності у добових 
графіках витрати води з мережі водопостачання, описаних наборами 
класичних та морфометричних параметрів, шляхом послідовного 
застосування методів кластерного та дискримінантного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83990  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Володимир 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 "GST Cloud"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"GST Cloud" - комп'ютерна програма для автоматизованого обліку 
охоронних пломб на підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83991  
 
Дата реєстрації авторського права  27.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Наталія Веніамінівна, Кондратенко Ігор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система-тренажер побудови діаграм для 
аналізу ризиків методом "краватка-метелик" (Bow-Tie)" ("Діаграма 
"Краватка-Метелик" (Bow-Tie)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система дозволяє будувати діаграми для сценарного аналізу ризиків 
методом "краватка-метелик" (Bow-Tie) для її відправки експертам-
фахівцям та подальшого аналізу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83992  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Дар'я Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "NOVI - "Залишатися справжнім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень, виконаних у стилі "атмосферний рок". Тексти пісень 
торкаються теми особистих переживань та філософських роздумів про 
життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83993  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Костянтин Володимирович (Laars Naumenko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Delfinia - "Deep Elevation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень, виконаних у стилі "мелодійний метал". Тексти пісень 
торкаються філософських питань про життя та місце людини у 
сучасному світі. Аудиторія пісень досить широка, починаючи від 
підлітків до людей віком старше 40 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83994  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роза (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Белый"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

854 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83995  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невойт Петро 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)  Поезія "СОН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83996  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
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 "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83997  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
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  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "Старі пеньки або Весілля по-сумськи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

855 

Анотація   
Сценарій написаний для фільму й спектаклю. У сценарії використані 
пісні автора, які зареєстровані раніше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83998  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздь Віктор 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 "ВОЄННА РОЗВІДКА УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ 
ДРУГОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це не мемуари, швидше за все - це ретроспективне дослідження 
процесів створення, формування, становлення, розвитку та 
функціонування воєнної розвідки за перші 26 років незалежності 
України. В книзі робиться спроба показати роль та місце воєнної 
розвідки України у побудові сучасної української держави на фоні тих 
геополітичних викликів, які поставали перед нею наприкінці ХХ та 
на початку ХХІ століть.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  83999  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздь Віктор 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 "ІСТОРИЧНІ, ПРАВОВІ І ПОЛІТИЧНІ 

АСПЕКТИ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії вперше запропоновано комплексне дослідження 
розвідувальної діяльності та її ролі у системі забезпечення національної 
безпеки держави з урахуванням набутого досвіду під час відбивання 
військової агресії Росії на Сході України та ухваленого у 2015-2018 рр. 
нового законодавства України з питань національної безпеки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84000  
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Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмайлов Карен Юрійович, Мельнікова Олена Олександрівна, Заєць 
Олександр Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації щодо використання інформаційних ресурсів 
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації роз'яснюють порядок роботи та 
використання інформаційних ресурсів Інтегрованої інформаційно-
пошукової системи, яка у свою чергу є сукупністю організаційно-
розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-
телекомунікаційних засобів, що забезпечують формування та ведення 
довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків, 
авторизований доступ до інформаційних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84001  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмайлов Карен Юрійович, Афонін Дмитро Сергійович, Лісниченко 
Дмитро Вікторович, Постол Олена 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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні 

рекомендації щодо виявлення, фіксації та вилучення криміналістично 
значущої інформації з мобільних пристроїв під час розслідування 
кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях системно та алгоритмізовано викладені 
теоретичні та практичні засади, необхідні правоохоронним органам 
щодо виявлення, фіксації та вилучення доказової криміналістично 
значущої інформації з мобільних пристроїв під час проведення 
слідчих розшукових заходів при розслідуванні кримінальних 
правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84002  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустянська Олена 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 сценарій "Тематичний концерт, присвячений Японії 
"Енергія сонця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій про знайомство і дружбу українців з традиційним життям 
"старої" Японії. Сучасне буття Японії 21-го століття з використанням 
концертних самодіяльних номерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84003  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустянська Олена 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 сценарій "Тематичне весілля "Королевская свадьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій тематичного весілля, в основу якого покладено урочисті 
заходи, притаманні королівському весіллю XVIII століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84004  
 
Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бураков Віталій Вікторович, Бураков Денис Віталійович, Бураков 
Валерій Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Хлібниця 
Valburden"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Авторами запропонована та наведена реалізація хлібниці Valburden, 
яка належить до кухонного устаткування, та призначена для 
зберігання та обробки хлібобулочних виробів. Хлібниця має корпус, 
відкидну кришку, висувний контейнер із кришкою, тримач для ножів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84005  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Очерет Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Фантастична жінка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів "Фантастична жінка" - збірник поезії  російською 
мовою, складається з семи окремих поетичних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84006  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Антон Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Танцюй Сірьожа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84007  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Максименко Іван Андрійович, Пеліщук 
Микола Миколайович, Мартиненко Валентина Віталіївна, 
Старостенко Ганна Григорівна, Поснова Тетяна Вікторівна, Корж 
Марина Анатоліївна, Ковальчук Володимир Миколайович, Скорик 
Марина Олегівна, Рябокінь Тарас Васильович, Теліщук Мирослава 
Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна теорія (політекономія,  
мікроекономіка, макроекономіка). Політекономія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84008  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелик Тетяна Олександрівна, Стріяшко 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)  Стаття "Правовий статус податкових агентів: зарубіжний досвід і 
пропозиції для запровадження в національне законодавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацелик Т. О., Стріяшко Г. М. Правовий статус 
податкових агентів : зарубіжний досвід і пропозиції для 
запровадження в національне законодавство // Малий і середній бізнес 
(право, держава, економіка). - 2015. - № 3-4 (62-63). - С. 134-139. 

 
Анотація   

В статті аналізується досвід зарубіжних країн щодо функціонування 
податкових агентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84009  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аудит у системі державного внутрішнього фінансового 
контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник О. П. Аудит у системі державного 
внутрішнього фінансового контролю // Міжнародний юридичний 
вісник : збірник наукових праць Національного університету 
Державної податкової служби України. - 2014. - Випуск 1. - С. 3-29. 
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Анотація   
У статті розкривається поняття внутрішнього аудиту як складової 
внутрішнього контролю, що здійснюється у системі державних 
органів, його сутність, проблеми становлення та шляхи їх вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84010  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун 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)  Стаття "Перспективы усовершенствования законодательства о 
налоговой ответственности в Украине (учитывая опыт зарубежных 
стран)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковтун В. М. Перспективы усовершенствования 
законодательства о налоговой ответственности в Украине (учитывая 
опыт зарубежных стран) // Legea si viata. - 2013. - С. 120-123. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84011  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні основи валютного права як інституту 
фінансового права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням визначення місця валютного права в 
системі права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84012  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Тамара Сергіївна, Міщенко Владислав Миколайович, 
Забродіна Людмила 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)  Науковий твір "Элфунат в лечении больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження стала оцінка ефективності та безпеки 
використання препарату Елфунат ін'єкційної форми у пацієнтів із 
дисциркулярною енцефалопатією гіпертонічного та/або 
атеросклеротичного генезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84013  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Вітчизняний фортепіанний репертуар як складова 
інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного 
мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто фортепіанні твори українських композиторів 
кінця ХІХ - початку ХХІ століть з метою їх включення у репертуар 
студентів-піаністів вищих педагогічних навчальних закладів в процесі 
опанування ними курсу "Інструментальне виконавство".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84014  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Використання фортепіанних творів польських 
композиторів ХХ століття на заняттях з "Інструментального 
виконавства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто фортепіанні твори польських композиторів ХХ 
століття з метою вивчення їх на заняттях з "Інструментального 
виконавства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84015  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис статті "Використання фортепіанних творів українських 

композиторів фольклорного спрямування на заняттях з 
"Інструментального виконавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто фортепіанні твори українських композиторів 
фольклорного спрямування з метою вивчення їх на заняттях з 
"Інструментального виконавства" в процесі професійної підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84016  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Денис Валерійович (McDen)  
 
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 "Война"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84017  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробов Володимир Кузьмич  
 
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)  Твір наукового характеру "Методичні рекомендації для проведення 
семінарських занять з дисципліни "Історична географія" для 
студентів спеціальності 6.040104 Географія* 3 курсу денної та заочної 
форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлені плани і завдання до семінарських занять з 
дисципліни "Історична географія". Кожне завдання містить короткі 
теоретичні відомості, список рекомендованої літератури і Інтернет-
джерел, контрольні запитання та завдання. Для студентів вищих 
навчальних закладів напрямів підготовки "Географія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84018  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухарук Максим 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 письмовий твір "Поломанная Марта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84019  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романський Олександр 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 письмовий твір "Освітня програма "Профілактика та 
протидія протиправній поведінці школярів та молоді в 
Святошинському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вживання школярами та молоддю Святошинського р-ну алкоголю, 
наркотиків, такі нові слова як шкільний булінг, кібербулінг та інші 
протиправні дії часто невідомі батькам. Ціль освітньої програми  
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"Профілактика та протидія протиправній поведінці школярів та 
молоді в Святошинському районі м. Києва" - за допомогою 
спілкування з психологами (групами та індивідуально), переглядом 
документального фільму.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84020  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудренко 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 "STRIPO - візуальний блочний і HTML 
редактор електронних листів" (Комп'ютерна програма "STRIPO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для роботи в веб-додатках і 
дозволяє користувачам створювати адаптивні шаблони електронних 
листів за допомогою блочного конструктора і редактора коду HTML / 
CSS без необхідності обов'язкового володіння навичками HTML 
програмування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84021  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Індик Валерій 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 "Система керування ресурсами організації, 
установи чи підприємства TALK2BITS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для керування ресурсами організації, установи чи 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84022  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебанова Тетяна Євгенівна  
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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 твір "Твой путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84023  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Петро Миколайович, Волошина Ганна 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)  Тези наукового твору "Літературознавчі ігри як засіб аналізу 
художнього твору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петро Волошин, Ганна Волошина. Літературознавчі 

ігри як засіб аналізу художнього твору // Неперервна педагогічна 
освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 квітня 
2018 р. - С. 12-14. 

 
Анотація   

Педагогічний аспект взаємодії концертмейстера зі студентом-
вокалістом полягає в постановці концертмейстером навчальних 
завдань та їх реалізації у спільній професійній діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84024  
 
Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гораль Наталія Василівна (Банах)  
 
Повне ім'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 "Зламані стереотипи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гораль (Банах), Наталія Василівна. Зламані 
стереотипи [Текст] : життєпис / Н. В. Гораль (Банах) - Львів : 
СПОЛОМ, 2016. - 64 с. 
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Анотація   
Книга - це життєпис відомого польського математика Стефана 
Банаха, творця функціонального аналізу, засновника математичної 
школи у Львові, який жив і творив у Галичині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84025  
 

Дата реєстрації авторського права  29.12.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевська Ірина Борисівна  
 
Повне ім'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 "KYIV FASHION SUMMIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головним результатом проекту є створення ефективної моделі у 
формі "KYIV FASHION SUMMIT" для успішного місця комунікацій 
найвпливовіших профільних ЗМІ із ЗМІ Центральної та Східної 
Європи. Метою цих зустрічей має стати обговорення і аналіз стану 
фешн-індустрії в цьому регіоні.  
 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 

 
 

867 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Балаян Роман Гургенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Помилка в діагнозі"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  4030  
 
Дата реєстрації договору                                03.10.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ФІЛМ" - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ 
ФІЛМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Манилов Олег Володимирович, Чернов Вячеслав Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 

інформації на інформаційних носіях - "Криптософт Storage"   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4031  
 
Дата реєстрації договору                                04.10.2018 
 
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 "Системи 

криптографічного захисту "КРИПТОСОФТ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гапоненко Борис Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 

захисту інформації "QUANT"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4032  
 
Дата реєстрації договору                                04.10.2018 
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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  Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Мелащенко Олег Борисович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smart IDentity" ("SID") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4033  
 
Дата реєстрації договору                                04.10.2018 
 
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  Мелащенко Олег Борисович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СЕЙФІТІ ХАБ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Разбаєв Євген Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 

"Вибори" ("АІС "Вибори") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4034  
 
Дата реєстрації договору                                05.10.2018 
 
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  Разбаєв Євген Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Українські кіберсистеми"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Полянський Олег Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медико-інформаційна система ТОВ 

"ВІТАЦЕНТР" ("МІС ТОВ "ВІТАЦЕНТР") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4035  
 
Дата реєстрації договору                                05.10.2018 
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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  Мороз Сергій Іванович, Чепель Петро Володимирович - Горак 

Олексій Володимирович, Софійченко Віталій Сергійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Калмикова 

Ніна Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку 

комунальних платежів Плюс" ("АСОКП ПЛЮС") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4036  
 
Дата реєстрації договору                                11.10.2018 
 
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  Калмикова Ніна Михайлівна, Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач 

Костянтин Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ПО СЕРВІС ПЛЮС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Бал"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4037  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Девочка Рейва"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4038  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
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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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Космодром"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4039  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Фитнесс"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4040  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Коваленко Роман Іванович - Іванович Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Череп"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4041  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Витамин"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4042  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Саббасс"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4043  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Батарейки"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4044  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Стоп Кран"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4045  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович, Шевчук 

Антон Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Толпа"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4046  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Шевчук Антон Ігорович, Родіонов Євген Вікторович, Коваленко 

Роман Іванович - Іванович Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Касатка"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4047  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

873 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Шевчук Антон Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Парад Планет"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4048  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Шевчук Антон Ігорович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваленко Роман Іванович, Родіонов Євген Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "OUTRO"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4049  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Родіонов Євген Вікторович, Коваленко Роман Іванович - Іванович 

Віталій Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тутченко Віктор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення системи 

електронного документообігу "БД Документообіг" ("БД 
Документообіг") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4050  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Тутченко Віктор Вікторович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ІРБЕКС СОЛЮШНС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Різник Ростислав Львович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Сидяча Статуя Свободи та 

Сидяча Статуя Феміди. 2.0"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4051  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Різник Ростислав Львович - Юхименко Вікторія Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Доллінґер Алекс (Dollinger Alex)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Сидяча Статуя Свободи та 

Сидяча Статуя Феміди"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4052  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Доллінґер Алекс (Dollinger Alex) - Юхименко Вікторія Володимирівна 
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Крутас Світлана Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок основних показників 

багатоканальної СМО з очікуванням"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4053  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Крутас Світлана Олегівна - Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Стоєцька Оксана Людвигівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Комплект елементів до 

логотипу"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4054  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Стоєцька Оксана Людвигівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЛЕГО"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Катеринчик Роман Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "MyCredit CRM"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4055  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Катеринчик Роман Олегович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 
КРЕДИТІВ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коваль Геннадій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "ЇжаЧок"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Номер реєстрації договору  4056  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Коваль Геннадій Юрійович - Пупенко Олена Святославівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шкоропад Оксана Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень "Стікери Мія створені для SUBJ:"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4057  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Шкоропад Оксана Ігорівна - Лапіна Єлизавета Валеріївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Матяш Андрій Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-магазин. Категорія автоаксесуари. 

2.0"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4058  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Матяш Андрій Дмитрович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РІА Маркет"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Байда Віктор Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "ННЮ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4059  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Байда Віктор Васильович - Полякова Маргарита Геннадіївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Сарвіра Анна Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "Вушастик та Пушинка",               

"Сім'я Хоробрих Зайців"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4060  
 
Дата реєстрації договору                                12.10.2018 
 
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  Сарвіра Анна Ігорівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Видавництво "Глоуберрі Букс"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Черськой Сергій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "LEKARIS"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4061  
 
Дата реєстрації договору                                16.10.2018 
 
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  Черськой Сергій Васильович - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ МЕДИЧНІ СЕРВІСИ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гапоненко Борис Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб шлюз зі складу Комплексу 

програмного криптографічного захисту інформації "QUANT"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4062  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2018 
 
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  Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гапоненко Борис Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб клієнт зі складу 

Комплексу програмного криптографічного захисту інформації 
"QUANT"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4063  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2018 
 
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  Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гапоненко Борис Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб центр генерації ключів зі 

складу Комплексу програмного криптографічного захисту інформації 
"QUANT"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4064  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2018 
 
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  Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Лапчинський Олег Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Levee/Леві"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4065  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2018 
 
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  Лапчинський Олег Сергійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Колибель"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Губарець Сергій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система диспетчеризації 

внутрішньобудинкової інфраструктури "Desk Control" ("Desk 
Control") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4066  
 
Дата реєстрації договору                                17.10.2018 
 
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  Губарець Сергій Вікторович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЇ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Пивоваров Артем Володимирович, Захарін Максим Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "ОНИ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4067  
 
Дата реєстрації договору                                18.10.2018 
 
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  Захарін Максим Юрійович, Пивоваров Артем Володимирович - 

Гарькава Ірина Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Красін Денис Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Емблема Commercial Mediation Group" (2 

варіанти); Графічне зображення "Логотип Commercial Mediation 
Group" (2 варіанти) ("Емблема CMG"; "Логотип CMG") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4068  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2018 
 
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  Красін Денис Олегович - Шепель Ольга Юріївна, Шевчук Ольга 

Борисівна, Хорошковська Дарина Юріївна, Тютюн Ольга  
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                                                           Володимирівна, Ткаченко Олена Павлівна, Єрьоменко Галина 
Вікторівна, Гріцишина Марина Сергіївна, Бєлікова Ольга 
Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шарапова Катерина Сергіївна (Катаріна Шарапова)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Конспект мастер-класса Алексея Аль-

Ватара "Сила продающей статьи: как привлечь больше клиентов из 
Facebook и Instagram и снизить расходы на рекламу" ("Конспект 
мастер-класса Алексея Аль-Ватара "Сила продающей статьи") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Номер реєстрації договору  4069  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2018 
 
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  Шарапова Катерина Сергіївна - Аль-Ватар Ахмед Мохамед  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Поліщук Олег Вікторович, Новохацький Олександр Федорович, 

Ваврик Роман Петрович, Малашенко Євген Вадимович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу e-

Docs Platform"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4070  
 
Дата реєстрації договору                                30.10.2018 
 
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  Малашенко Євген Вадимович, Ваврик Роман Петрович, 

Новохацький Олександр Федорович, Поліщук Олег Вікторович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-ДОКС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Матвєєв Станіслав Олегович, Гревцев Олександр Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "ЗАНОВО"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4071  
 
Дата реєстрації договору                                31.10.2018 
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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  Гревцев Олександр Миколайович, Матвєєв Станіслав Олегович - 

Гарькава Ірина Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Пивоваров Артем Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "В ОБІЙМАХ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4072  
 
Дата реєстрації договору                                31.10.2018 
 
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  Пивоваров Артем Володимирович - Гарькава Ірина Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кісєлєв Нікіта Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "ВЫШЕ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4073  
 
Дата реєстрації договору                                31.10.2018 
 
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  Кісєлєв Нікіта Анатолійович - Гарькава Ірина Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Куршинов Віталій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прикладна комп'ютерна програма 

(програмне забезпечення) для реалізації проекту Vodafone Pay"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4074  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2018 
 
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  Куршинов Віталій Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мобільний Гаманець"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бабак Михайло Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Анімаційний відеокліп "Starlight"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Номер реєстрації договору  4075  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2018 
 
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  Бабак Михайло Васильович - Тютюнник Євген Леонідович, 

Панфілов Антон Миколайович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тодоренко Регіна Петрівна, Ахрименко Руслан Валерійович (Руслан 

Квінта), Трякін Микита Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Пятница"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4076  
 
Дата реєстрації договору                                13.11.2018 
 
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  Трякін Микита Сергійович, Ахрименко Руслан Валерійович - 

Тодоренко Регіна Петрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Фоменко Сергій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Положення про театралізований музичний 

інтерактивний захід для дітей, молоді та дорослих "Велика Мандрівка 
Святого Миколая"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  4077  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2018 
 
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  Фоменко Сергій Миколайович - Приватне підприємство "ПКС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Семенова Марія Борисівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Дизайн-макет логотипу музично-театрального заходу 

"Велика Мандрівка Святого Миколая"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4078  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2018 
 
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  Семенова Марія Борисівна - Приватне підприємство "ПКС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гусаков Денис Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій 1-4 серії оригінального аудіовізуального анімаційного 

багатосерійного мультфільму під робочою назвою "Говоримо 
українською"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Номер реєстрації договору  4079  
 
Дата реєстрації договору                                19.11.2018 
 
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  Гусаков Денис Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГРАВІС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Галімов Акім Альфадович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій 8 (вісьмох) серій (з першої по восьму), призначеного для 

телевізійного показу багатосерійного документального фільму з 
робочою назвою "Таємниці великих Українців"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Номер реєстрації договору  4080  
 
Дата реєстрації договору                                19.11.2018 
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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  Галімов Акім Альфадович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТЕТ-ПРОДАКШН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Бабік Андрій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій 1-3 серій Телесеріалу під робочою назвою "Рейнджер"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення  
 
Номер реєстрації договору  4081  
 
Дата реєстрації договору                                19.11.2018 
 
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  Бабік Андрій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТЕТ-ПРОДАКШН"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Сохацький Костянтин Олександрович, Гаврилик Ольга Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Намалюю"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Номер реєстрації договору  4082  
 
Дата реєстрації договору                                21.11.2018 
 
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  Гаврилик Ольга Вікторівна, Сохацький Костянтин Олександрович - 

Лебідь Марія Євгеніївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Утвенко Костянтин Петрович, Алєксєєв Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна модель 3D - пазл для самостійного складання 

UGEARS "Trailer for "Heavy Boy Truck VM-03" ("Trailer for "Heavy 
Boy Truck VM-03") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4083  
 
Дата реєстрації договору                                21.11.2018 
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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  Алєксєєв Андрій Юрійович, Утвенко Костянтин Петрович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Утвенко Костянтин Петрович, Алєксєєв Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна модель 3D - пазл для самостійного складання 

UGEARS "Heavy Boy Truck VM-03" ("Heavy Boy Truck VM-03") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4084  
 
Дата реєстрації договору                                21.11.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Алєксєєв Андрій Юрійович, Утвенко Костянтин Петрович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Утвенко Костянтин Петрович, Алєксєєв Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна модель 3D - пазл для самостійного складання 

UGEARS "V-Express Steam Train with Tender" ("V-Express Steam 
Train with Tender") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4085  
 
Дата реєстрації договору                                21.11.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Алєксєєв Андрій Юрійович, Утвенко Костянтин Петрович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Остапенко Сергій Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний майданчик "PF Group" ("PF 

Group" ) 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4086  
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Дата реєстрації договору                                21.11.2018 
 
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  Остапенко Сергій Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПОРТО-ФРАНКО КОНСАЛТИНГ ГРУПП"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Скідан Андрій Миколайович, Гатаулін Андрій  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "UNIORDER"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4087  
 
Дата реєстрації договору                                22.11.2018 
 
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  Гатаулін Андрій, Скідан Андрій Миколайович - Прівате лімітед 

Компані "Норфорт Лімітед" ("Private limited Company "Norfort 
Limited")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Стоянова Ольга Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічно-художнє зображення "Національні традиції"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4088  
 
Дата реєстрації договору                                28.11.2018 
 
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  Чайка Ігор Юрійович - Семенченко Дмитро Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Костенко Борис Олександрович, Попов Володимир Володимирович, 

Сметанюк Віктор Анатолійович, Швидкий Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Універсальний додаток он-лайн трекінгу в 

мережі ГІС "АРТА"   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4089  
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Дата реєстрації договору                                28.11.2018 
 
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  Швидкий Андрій Володимирович, Сметанюк Віктор Анатолійович, 

Попов Володимир Володимирович, Костенко Борис Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРФЕС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тертична Вікторія Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "HR Queen"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4090  
 
Дата реєстрації договору                                28.11.2018 
 
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  Тертична Вікторія Юріївна - Фіцак Юлія Вікторівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тертична Вікторія Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Bug-fixing process"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4091  
 
Дата реєстрації договору                                28.11.2018 
 
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  Тертична Вікторія Юріївна - Фіцак Юлія Вікторівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Павлик Ольга Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Програма підготовки патронатних вихователів" 

(навчально-методичний комплекс, що включає посібники для 
тренера, робочі зошити та анкети для учасників, карти спостереження 
для психологів та тренерів)" ("Програма підготовки патронатних 
вихователів") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4092  
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Дата реєстрації договору                                28.11.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Павлик Ольга Вікторівна - Міжнародна благодійна організація 

"Партнерство "Кожній дитині"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Аносова Анастасія Вікторівна, Пєтушкова Лариса Антонівна, 

Громова Володимира Миколаївна, Носач Юлія Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Тренінгова програма "Як стати успішним"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  4093  
 
Дата реєстрації договору                                28.11.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Носач Юлія Сергіївна, Громова Володимира Миколаївна, Пєтушкова 

Лариса Антонівна, Аносова Анастасія Вікторівна - Міжнародна 
благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тищенко Максим Олександрович, Морозов Олексій Юрійович, 

Чуєнко Андрій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдиний електронний архів"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4094  
 
Дата реєстрації договору                                05.12.2018 
 
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 "БМС Консалтінг" - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ Спеціаліст"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гаврилов Руслан Васильович, Олійник Юрій Павлович, Іванов 

Валерій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція території комунального 

закладу Полтавського міського парку культури та відпочинку 
"Перемога" на просп. Першотравневому, 20 ( в межах просп. Першо-
травневого та вулиць Південної, Нижньомлинської, Садової) у                 
м. Полтава (Стадія "Проект")"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
 
Номер реєстрації договору  4095  
 
Дата реєстрації договору                                10.12.2018 
 
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  Іванов Валерій Іванович, Олійник Юрій Павлович, Гаврилов Руслан 

Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
дослідний проектно-вишукувальний інститут 
"ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гурський Андрій Іванович, Чорненький Петро Ярославович, Гогоша 

Володимир Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "IVVYSOFT Fertility"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4096  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2018 
 
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  Гогоша Володимир Ігорович, Чорненький Петро Ярославович, 

Гурський Андрій Іванович - Глобал Солюшинс Хелс Гроуп Ліметед, ЛЛС  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Куршинов Віталій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "eWallet Payment System"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4097  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2018 
 
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  Куршинов Віталій Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мобільний Гаманець"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Куршинов Віталій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "mWallet Platform"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4098  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2018 
 
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  Куршинов Віталій Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мобільний Гаманець"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Недождій Олексій Григорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "serotoninn"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4099  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2018 
 
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  Недождій Олексій Григорович - Степаненко Олена Олександрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Білогай Володимир Георгійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Hermes-C2"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4100  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2018 
 
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  Білогай Володимир Георгійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кабанчук Віталій Васильович   
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "РОБИ СВОЄ"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Номер реєстрації договору  4101  
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Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Кабанчук Віталій Васильович  - Рибалка Ганна Геннадіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Данилов Олексій Анатолійович, Квірікадзе Віталій Романович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління автобусним бізнесом 

"Octobus" ("Програмний комплекс "Octobus") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4102  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Квірікадзе Віталій Романович, Данилов Олексій Анатолійович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські автобусні 
комунікації"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кацалап Андрій Вікторович, Лущик Віктор Вікторович, Годиш 

Павло Іванович, Фролов Юрій Зіновійович, Головко Ігор 
Геннадійович, Іщук Юрій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль Планування Комплексної 

інформаційної системи #DigitalAgriBusiness"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4103  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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 "Елекс Європа" - 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДРУЖБА-НОВА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Добронравін Юрій Володимирович, Тоцький Ігор Олександрович, 

Шеверницький Володимир Володимирович, Кравчук Володимир 
Анатолійович, Даниш Сергій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний тренажер для вивчення 

будови СВУ 9А310М1"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4104  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Даниш Сергій Анатолійович, Кравчук Володимир Анатолійович, 

Шеверницький Володимир Володимирович, Тоцький Ігор 
Олександрович, Добронравін Юрій Володимирович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Конструкторське Бюро "Логіка"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коробко Олександр Олександрович, Шалаєв Володимир 

Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Калькулятор оцінювача"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4105  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Шалаєв Володимир Миколайович, Коробко Олександр 

Олександрович - СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УВЕКОН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коробко Олександр Олександрович, Шалаєв Володимир 

Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль розрахунку ймовірної вартості 

об'єкту нерухомості в умовах прискореного продажу" ("Модуль 
визначення ліквідаційної вартості") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4106  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Шалаєв Володимир Миколайович, Коробко Олександр 

Олександрович - СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УВЕКОН"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коробко Олександр Олександрович, Шалаєв Володимир 

Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система збору, аналізу і 

візуалізації цінових показників ринку нерухомості України" ("ГІС 
"УВЕКОН") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4107  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Шалаєв Володимир Миколайович, Коробко Олександр 

Олександрович - СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УВЕКОН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коробко Олександр Олександрович, Шалаєв Володимир 

Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль автоматичного визначення 

діапазону вірогідних ринкових цін продажу (оренди) для масиву 
об'єктів нерухомості" ("Модуль масової оцінки") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4108  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Шалаєв Володимир Миколайович, Коробко Олександр 

Олександрович - СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УВЕКОН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Коробко Олександр Олександрович, Шалаєв Володимир 

Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце аналітика 

ринку нерухомості" ("АРМ аналітика") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4109  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
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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  Шалаєв Володимир Миколайович, Коробко Олександр 

Олександрович - СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "УВЕКОН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Воробйова Марія Сергіївна, Логвінова Поліна Олексіївна, 

Лук'яненко Андрій Олегович, Клебан Юлія Олегівна, Лешак Марта 
Зіновіївна, Кобілінська Олена Андріївна, Жук Ірина Степанівна, 
Щербакова Оксана Миколаївна, Кошулінська Марта Романівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Книга-мандрівка. Україна"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4110  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2018 
 
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  Кошулінська Марта Романівна, Щербакова Оксана Миколаївна, 

Жук Ірина Степанівна, Кобілінська Олена Андріївна, Лешак Марта 
Зіновіївна, Клебан Юлія Олегівна, Лук'яненко Андрій Олегович, 
Логвінова Поліна Олексіївна, Воробйова Марія Сергіївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Грін Пінгвін Медіа"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Котляр Владлен Ісайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка хореографічних композицій "Прем'єр"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Хореографічний твір, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4111  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Котляр Владлен Ісайович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Творче Об'єднання "Прем'єр"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кондратюк Володимир Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення особистий кабінет 

пасажира CardHolder Symbol Transport"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4112  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Кондратюк Володимир Валентинович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кондратюк Володимир Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прогамне забезпечення формування 

поповнення і продовження дії транспортних карток через 
інформаційні канали зв'язку Білетний Сервер БС Symbol Transport"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4113  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Кондратюк Володимир Валентинович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Термінальне програмне забезпечення 

Symbol Transport"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4114  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Пиріг Сергій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Пиріг Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення управління 

термінальним програмним забезпеченням XTMS Symbol Transport"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4115  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Пиріг Сергій Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кондратюк Володимир Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Транспортний предпроцесинг TTPS Symbol 

Transport"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4116  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Кондратюк Володимир Валентинович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тирінов Сергій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для персоналізації 

транспортних карток Persoserver Symbol Transport"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4117  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Тирінов Сергій Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Тирінов Сергій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована Інформаційна Система 

Видачі Транспортних Карток AIC BTK Symbol Transport"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4118  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Тирінов Сергій Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Кондратюк Володимир Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна пронрама "Транспортний процесинг CPTT Symbol 

Transport"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4119  
 
Дата реєстрації договору                                19.12.2018 
 
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  Кондратюк Володимир Валентинович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Сімбол Транспорт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Смаглій Ольга Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "UKRAINIAN PROPERTY SERVICE"; 

Графічне зображення "UPService"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4120  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Смаглій Ольга Іванівна - Кирилюк Ігор Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Смаглій Ольга Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "GRAND AUT INVESTITIONEN"  
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  4121  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Смаглій Ольга Іванівна - Кирилюк Ігор Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Куршинов Віталій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "mGift"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4122  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Куршинов Віталій Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Мобі Гіфт"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Великоіваненко Галина Іванівна, Вітлінський Вальдемар Володимирович, 

Матвійчук Андрій Вікторович, Піскунова Олена Валеріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма 

підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) 
рівні: "Цифрова економіка"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  4123  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Піскунова Олена Валеріївна, Матвійчук Андрій Вікторович, 

Вітлінський Вальдемар Володимирович, Великоіваненко Галина 
Іванівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Великоіваненко Галина Іванівна, Вітлінський Вальдемар 

Володимирович, Піскунова Олена Валеріївна  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма 

підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) 
рівні: "Економічна Кібернетика"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  4124  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Піскунова Олена Валеріївна, Вітлінський Вальдемар 

Володимирович, Великоіваненко Галина Іванівна - Державний 
вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Галіцин Володимир Костянтинович, Вітлінський Вальдемар 

Володимирович, Лазарєва Світлана Федорівна, Піскунова Олена 
Валеріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма 

підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні: 
"Економічна кібернетика"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  4125  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Піскунова Олена Валеріївна, Лазарєва Світлана Федорівна, 

Вітлінський Вальдемар Володимирович, Галіцин Володимир 
Костянтинович - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Самсонова Ірина Андріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуалізація результатів імітаційного 

моделювання роботи СМО з очікуваннями"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4126  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Самсонова Ірина Андріївна   
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Монастерецький Володимир Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МЕДРадник24"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4127  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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 "ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ-

ГРУП" - Бахмач Любов Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Ніколаєнко Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів розважального характеру "Художньо-графічний дизайн 

та літературний зміст веб-сайту "SlotoKing" ("СлотоКінг")" 
("SlotoKing" ("СлотоКінг")") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

ілюстрація, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  4128  
 
Дата реєстрації договору                                20.12.2018 
 
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  Ніколаєнко Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НЕТГЕЙМ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Лебедєв Олексій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизированного мониторинга 

технического состояния материальных активов"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4129  
 
Дата реєстрації договору                                21.12.2018 
 
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  Лебедєв Олексій Сергійович - Гладченко Таісія Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 

Чуєнков Віктор Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Lagoon Paradise"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  4130  
 
Дата реєстрації договору                                26.12.2018 
 
Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, 

Буланий Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET 
MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

 
 
 



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 

82019, 82125, 82126, 82608, 83712 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

81971, 82742, 82987, 83478, 83810 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Драматичний твір 

82478, 82843 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

82282, 82418, 82659, 82753, 83144, 83502, 83604, 83605, 83606, 83811, 83928, 
83929, 83931, 83970 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

81989 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

81863, 81865, 81873, 81917, 81939, 81952, 81956, 81981, 81982, 82000, 82018, 
82020, 82021, 82022, 82023, 82075, 82076, 82089, 82093, 82161, 82162, 82163, 
82183, 82184, 82196, 82197, 82224, 82250, 82310, 82315, 82416, 82417, 82433, 
82458, 82459, 82531, 82659, 82684, 82700, 82704, 82805, 82820, 82831, 82876, 
82913, 82936, 82937, 82953, 82963, 82964, 82965, 83017, 83019, 83020, 83022, 
83074, 83078, 83158, 83185, 83215, 83309, 83456, 83472, 83473, 83475, 83476, 
83477, 83499, 83500, 83538, 83545, 83580, 83636, 83649, 83743, 83799, 83826, 
83878, 83879, 83880, 83882, 83918, 83932, 83972, 83973, 83974, 84004 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

82941 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

81869, 81870, 81874, 81876, 81878, 81879, 81880, 81882, 81903, 81916, 81964, 
81991, 81994, 82002, 82003, 82039, 82047, 82049, 82055, 82056, 82057, 82073, 
82084, 82085, 82086, 82087, 82088, 82090, 82096, 82097, 82107, 82165, 82169, 
82173, 82179, 82181, 82194, 82237, 82247, 82248, 82264, 82295, 82306, 82312, 
82314, 82330, 82338, 82360, 82365, 82419, 82429, 82430, 82431, 82432, 82445, 
82449, 82450, 82451, 82496, 82497, 82498, 82499, 82500, 82501, 82504, 82505, 
82506, 82516, 82517, 82518, 82520, 82528, 82535, 82552, 82554, 82576, 82579, 
82603, 82610, 82611, 82612, 82613, 82614, 82627, 82628, 82631, 82653, 82654, 
82656, 82664, 82685, 82686, 82688, 82699, 82709, 82746, 82754, 82755, 82758, 
82769, 82774, 82786, 82806, 82809, 82814, 82840, 82875, 82902, 82903, 82910, 
82928, 82942, 82943, 82944, 82952, 82954, 82957, 82966, 82967, 82968, 82969, 
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82970, 82981, 82983, 82986, 82988, 83015, 83032, 83047, 83048, 83054, 83056, 
83057, 83073, 83101, 83116, 83117, 83118, 83148, 83162, 83163, 83217, 83218, 
83249, 83251, 83252, 83253, 83254, 83255, 83256, 83257, 83258, 83289, 83291, 
83292, 83293, 83294, 83295, 83322, 83398, 83400, 83441, 83479, 83485, 83486, 
83487, 83488, 83489, 83490, 83525, 83526, 83527, 83528, 83529, 83530, 83531, 
83536, 83543, 83544, 83546, 83547, 83553, 83554, 83557, 83574, 83575, 83596, 
83597, 83637, 83651, 83661, 83664, 83678, 83708, 83709, 83710, 83711, 83716, 
83722, 83727, 83728, 83729, 83730, 83732, 83733, 83737, 83738, 83749, 83750, 
83759, 83779, 83780, 83781, 83782, 83787, 83790, 83798, 83808, 83822, 83838, 
83843, 83865, 83877, 83881, 83897, 83899, 83900, 83927, 83930, 83990, 83991, 
84020, 84021 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

82230, 82793, 82794, 82795, 82796, 82798, 82799, 82800, 82801, 82802, 82885, 
82886, 82887, 82888, 82889, 82890, 82891, 82892, 82893, 83030, 83038, 83039, 
83040, 83041, 83042, 83604, 83605, 83606 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

81863, 81864, 81866, 81884, 81885, 81886, 81887, 81888, 81890, 81891, 81902, 
81914, 81918, 81921, 81925, 81937, 81939, 81952, 81973, 81976, 81981, 82018, 
82023, 82075, 82076, 82078, 82082, 82093, 82098, 82099, 82100, 82124, 82147, 
82161, 82162, 82163, 82166, 82170, 82176, 82177, 82183, 82185, 82186, 82187, 
82188, 82191, 82192, 82222, 82223, 82224, 82231, 82232, 82235, 82238, 82239, 
82240, 82241, 82244, 82267, 82272, 82273, 82277, 82278, 82279, 82280, 82281, 
82283, 82284, 82297, 82315, 82317, 82318, 82334, 82335, 82336, 82352, 82356, 
82357, 82364, 82375, 82378, 82390, 82391, 82392, 82394, 82416, 82417, 82425, 
82426, 82428, 82458, 82459, 82466, 82484, 82492, 82503, 82508, 82515, 82519, 
82521, 82522, 82523, 82526, 82530, 82531, 82541, 82555, 82577, 82578, 82604, 
82626, 82659, 82668, 82689, 82702, 82706, 82719, 82776, 82781, 82783, 82784, 
82785, 82787, 82791, 82803, 82804, 82805, 82820, 82841, 82844, 82847, 82848, 
82874, 82912, 82913, 82922, 82930, 82953, 82978, 82984, 83002, 83016, 83043, 
83049, 83063, 83079, 83080, 83081, 83082, 83083, 83084, 83087, 83089, 83099, 
83115, 83124, 83130, 83159, 83160, 83161, 83215, 83216, 83219, 83220, 83241, 
83273, 83278, 83286, 83288, 83298, 83308, 83318, 83338, 83356, 83380, 83418, 
83443, 83444, 83471, 83477, 83495, 83499, 83508, 83532, 83533, 83534, 83545, 
83548, 83549, 83550, 83551, 83552, 83566, 83567, 83578, 83579, 83608, 83636, 
83638, 83639, 83640, 83645, 83646, 83647, 83648, 83652, 83653, 83654, 83665, 
83667, 83669, 83694, 83715, 83723, 83742, 83743, 83744, 83773, 83783, 83784, 
83788, 83789, 83794, 83795, 83805, 83845, 83864, 83867, 83869, 83871, 83872, 
83878, 83879, 83880, 83882, 83884, 83918, 83939, 83960, 83971, 83976, 83977, 
83978, 83979, 83980, 83981, 83998, 83999, 84002, 84003, 84013, 84014, 84015, 
84018, 84019, 84022, 84024, 84025 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

82229 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

81871, 81892, 81893, 81894, 81895, 81896, 81897, 81898, 81899, 81900, 81932, 
81933, 81940, 81990, 82062, 82064, 82102, 82103, 82167, 82168, 82343, 82344, 
82345, 82346, 82347, 82348, 82349, 82350, 82351, 82457, 82692, 82693, 82694, 
82695, 82696, 82697, 82698, 82730, 82731, 82732, 82733, 82734, 82735, 82736, 
82737, 82775, 82830, 82879, 82959, 82960, 82985, 82989, 82990, 83034, 83035, 
83044, 83176, 83177, 83178, 83214, 83243, 83246, 83316, 83333, 83462, 83634, 
83635, 83870, 83873, 83995, 84005 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

81945, 82326, 82553, 82562, 82813, 83982 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

81904, 81905, 81907, 81951, 81963, 81967, 81982, 81987, 82069, 82071, 82104, 
82105, 82106, 82216, 82217, 82218, 82219, 82220, 82250, 82441, 82472, 82473, 
82474, 82524, 82543, 82544, 82545, 82546, 82547, 82763, 82764, 82765, 82766, 
82767, 82777, 82778, 82929, 82955, 82994, 83027, 83028, 83071, 83072, 83078, 
83165, 83414, 83481, 83507, 83576, 83731, 83836, 83889, 83890, 83891, 83892, 
83903, 83973, 83985, 84000, 84001 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

81920, 82208, 83158, 83164, 83958 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

82878 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

81865, 81956, 82054, 82250, 82529, 82573, 82770, 82771, 82772, 82811, 82992, 
83014, 83212, 83213, 83271, 83307, 83342, 83491, 83492, 83598, 83683, 83973, 
83974, 83975, 83984 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

83655, 83656, 83657, 83658, 83659, 83660, 83714 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

82899, 82980, 83242, 83336, 83472, 83473, 83474, 83475, 83476, 83830 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

81872, 81873, 81889, 81901, 81917, 81919, 81922, 81923, 81924, 81934, 81935, 
81936, 81938, 81943, 81946, 81947, 81948, 81949, 81950, 81953, 81954, 81955, 
81962, 81965, 81966, 81978, 81979, 81980, 81983, 81984, 81985, 81986, 81993, 
81999, 82000, 82001, 82004, 82005, 82010, 82011, 82012, 82013, 82014, 82015, 
82016, 82017, 82030, 82031, 82032, 82045, 82067, 82068, 82070, 82080, 82089, 
82094, 82121, 82122, 82123, 82148, 82149, 82150, 82151, 82159, 82160, 82164, 
82184, 82189, 82190, 82196, 82197, 82199, 82200, 82201, 82202, 82203, 82205, 
82206, 82207, 82209, 82210, 82211, 82212, 82213, 82225, 82226, 82227, 82233, 
82234, 82236, 82243, 82245, 82246, 82255, 82263, 82265, 82268, 82269, 82270, 
82274, 82275, 82276, 82296, 82298, 82299, 82300, 82301, 82302, 82303, 82304, 
82305, 82307, 82308, 82310, 82311, 82316, 82322, 82323, 82324, 82325, 82337, 
82339, 82340, 82341, 82342, 82358, 82359, 82361, 82362, 82363, 82373, 82379, 
82380, 82381, 82382, 82383, 82384, 82385, 82386, 82387, 82395, 82396, 82397, 
82398, 82399, 82400, 82401, 82403, 82404, 82405, 82406, 82407, 82408, 82409, 
82410, 82411, 82414, 82421, 82422, 82423, 82433, 82434, 82435, 82436, 82437, 
82438, 82439, 82440, 82442, 82443, 82444, 82446, 82447, 82448, 82453, 82454, 
82455, 82456, 82460, 82461, 82462, 82463, 82464, 82467, 82468, 82469, 82470, 
82471, 82479, 82480, 82481, 82485, 82493, 82494, 82495, 82502, 82507, 82511, 
82512, 82513, 82514, 82527, 82532, 82533, 82534, 82536, 82537, 82538, 82539, 
82540, 82542, 82548, 82549, 82550, 82551, 82556, 82558, 82559, 82560, 82561, 
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82565, 82566, 82567, 82568, 82569, 82570, 82571, 82572, 82580, 82581, 82582, 
82583, 82584, 82587, 82588, 82589, 82590, 82591, 82592, 82593, 82594, 82595, 
82596, 82599, 82601, 82602, 82605, 82606, 82607, 82615, 82616, 82617, 82618, 
82619, 82620, 82621, 82622, 82623, 82625, 82634, 82637, 82638, 82639, 82640, 
82641, 82642, 82643, 82644, 82645, 82646, 82647, 82648, 82652, 82657, 82660, 
82662, 82669, 82670, 82671, 82672, 82674, 82675, 82676, 82677, 82678, 82679, 
82680, 82681, 82684, 82690, 82691, 82700, 82701, 82703, 82704, 82705, 82707, 
82708, 82714, 82715, 82716, 82718, 82722, 82723, 82724, 82725, 82726, 82727, 
82728, 82729, 82738, 82739, 82741, 82743, 82744, 82747, 82748, 82749, 82750, 
82751, 82752, 82757, 82759, 82760, 82761, 82762, 82768, 82773, 82779, 82780, 
82797, 82807, 82808, 82810, 82817, 82818, 82822, 82823, 82824, 82825, 82826, 
82827, 82828, 82836, 82838, 82845, 82853, 82854, 82855, 82856, 82857, 82861, 
82863, 82864, 82865, 82866, 82867, 82868, 82869, 82870, 82871, 82872, 82873, 
82876, 82877, 82880, 82881, 82882, 82883, 82884, 82894, 82895, 82896, 82897, 
82898, 82900, 82901, 82904, 82905, 82906, 82907, 82908, 82909, 82914, 82915, 
82916, 82917, 82918, 82919, 82920, 82923, 82924, 82925, 82926, 82927, 82931, 
82932, 82933, 82934, 82935, 82936, 82937, 82938, 82940, 82945, 82946, 82947, 
82956, 82958, 82961, 82962, 82963, 82964, 82965, 82979, 82982, 82991, 82993, 
82999, 83000, 83005, 83006, 83007, 83008, 83009, 83010, 83011, 83012, 83013, 
83017, 83018, 83019, 83020, 83021, 83022, 83023, 83024, 83025, 83026, 83029, 
83030, 83031, 83033, 83036, 83037, 83060, 83061, 83064, 83065, 83066, 83067, 
83068, 83069, 83070, 83074, 83075, 83076, 83077, 83085, 83090, 83091, 83092, 
83093, 83094, 83095, 83096, 83097, 83098, 83106, 83107, 83109, 83110, 83111, 
83123, 83125, 83126, 83127, 83128, 83129, 83131, 83132, 83133, 83134, 83135, 
83136, 83137, 83138, 83139, 83140, 83141, 83142, 83143, 83144, 83145, 83151, 
83152, 83153, 83154, 83155, 83156, 83166, 83167, 83168, 83170, 83171, 83172, 
83173, 83174, 83175, 83185, 83186, 83194, 83195, 83196, 83208, 83209, 83210, 
83211, 83221, 83222, 83223, 83224, 83225, 83226, 83227, 83228, 83229, 83230, 
83231, 83232, 83233, 83234, 83235, 83236, 83237, 83238, 83245, 83250, 83259, 
83260, 83261, 83262, 83263, 83264, 83265, 83266, 83267, 83268, 83279, 83280, 
83281, 83287, 83290, 83296, 83297, 83301, 83302, 83303, 83304, 83305, 83309, 
83310, 83312, 83313, 83314, 83315, 83319, 83320, 83321, 83323, 83334, 83335, 
83343, 83344, 83345, 83346, 83347, 83348, 83349, 83350, 83351, 83352, 83353, 
83354, 83355, 83357, 83358, 83359, 83360, 83361, 83362, 83363, 83364, 83365, 
83366, 83367, 83368, 83369, 83370, 83371, 83372, 83373, 83374, 83375, 83376, 
83377, 83378, 83379, 83381, 83382, 83383, 83384, 83385, 83386, 83387, 83388, 
83389, 83392, 83393, 83394, 83395, 83396, 83399, 83401, 83402, 83403, 83404, 
83405, 83406, 83407, 83408, 83409, 83410, 83411, 83412, 83413, 83416, 83419, 
83420, 83421, 83422, 83423, 83424, 83425, 83426, 83427, 83428, 83429, 83430, 
83431, 83432, 83433, 83434, 83435, 83436, 83437, 83438, 83439, 83440, 83442, 
83446, 83447, 83448, 83449, 83450, 83451, 83452, 83453, 83454, 83455, 83456, 
83457, 83458, 83459, 83460, 83464, 83465, 83466, 83467, 83468, 83482, 83483, 
83484, 83493, 83494, 83496, 83497, 83498, 83500, 83501, 83503, 83504, 83505, 
83506, 83509, 83510, 83511, 83512, 83513, 83514, 83515, 83516, 83517, 83518, 
83519, 83520, 83521, 83523, 83524, 83538, 83539, 83541, 83542, 83559, 83560, 
83561, 83562, 83563, 83564, 83565, 83568, 83571, 83572, 83573, 83577, 83580, 
83581, 83587, 83588, 83589, 83590, 83591, 83592, 83593, 83594, 83595, 83599, 
83600, 83601, 83602, 83603, 83609, 83610, 83611, 83612, 83613, 83614, 83615, 
83616, 83617, 83618, 83619, 83620, 83626, 83628, 83642, 83650, 83662, 83663, 
83673, 83674, 83675, 83676, 83677, 83682, 83684, 83685, 83686, 83687, 83688, 
83689, 83690, 83691, 83692, 83693, 83696, 83697, 83698, 83699, 83700, 83701, 
83702, 83703, 83704, 83705, 83706, 83707, 83725, 83726, 83735, 83736, 83746, 
83747, 83748, 83751, 83753, 83754, 83755, 83756, 83757, 83758, 83760, 83761, 
83762, 83763, 83764, 83765, 83766, 83767, 83768, 83769, 83770, 83771, 83772, 
83776, 83777, 83778, 83785, 83786, 83799, 83800, 83801, 83802, 83803, 83804, 
83806, 83807, 83812, 83813, 83814, 83815, 83816, 83817, 83818, 83819, 83820, 
83821, 83824, 83826, 83831, 83832, 83833, 83834, 83835, 83839, 83841, 83842, 
83862, 83863, 83866, 83868, 83875, 83876, 83885, 83886, 83887, 83888, 83894, 
83895, 83896, 83898, 83904, 83905, 83906, 83907, 83908, 83909, 83910, 83911, 
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83912, 83913, 83914, 83915, 83916, 83924, 83925, 83926, 83932, 83933, 83934, 
83935, 83937, 83938, 83940, 83941, 83942, 83943, 83945, 83946, 83947, 83948, 
83949, 83950, 83951, 83952, 83953, 83954, 83955, 83956, 83957, 83963, 83965, 
83966, 83967, 83968, 83969, 83983, 83985, 83986, 83987, 83988, 83989, 84007, 
84008, 84009, 84010, 84011, 84012, 84017, 84023 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

81868, 82635, 82831, 82911, 83337, 83339, 83340, 83341, 83390, 83629, 83630, 
83631, 83671, 83917 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

82624 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

82655 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

82230, 82374, 83059, 83469, 83470, 83649, 83823, 83964, 84004 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

82402, 83670, 83774, 83775, 83961, 83962 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

82597, 82636, 83045, 83837 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

81875, 81957, 81968, 81969, 81970, 82006, 82034, 82101, 82108, 82174, 82175, 
82182, 82266, 82292, 82293, 82294, 82319, 82320, 82367, 82368, 82369, 82370, 
82371, 82372, 82376, 82389, 82427, 82486, 82487, 82488, 82489, 82490, 82491, 
82509, 82553, 82574, 82575, 82598, 82633, 82788, 82819, 82948, 82949, 82950, 
82951, 82971, 82972, 82973, 82974, 82975, 82976, 82977, 83050, 83051, 83052, 
83053, 83086, 83102, 83103, 83104, 83105, 83114, 83299, 83391, 83540, 83741, 
83944, 83959, 83997 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

81867, 82091, 82204, 82367, 82368, 82369, 82370, 82371, 82372, 82921, 83058, 
83100, 83306 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

82007, 82009, 82033, 82040, 82041, 82077, 82332, 82510, 82609, 82629, 82632, 
83045, 83120, 83121, 83122, 83202, 83317, 83719, 83720, 83721, 83797, 83844 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

81906, 81908, 81909, 81910, 81911, 81912, 81913, 81915, 81972, 82024, 82025, 
82026, 82027, 82028, 82029, 82035, 82036, 82037, 82038, 82042, 82043, 82044, 
82048, 82058, 82065, 82066, 82072, 82077, 82083, 82109, 82110, 82127, 82128, 
82129, 82130, 82131, 82132, 82133, 82134, 82135, 82136, 82137, 82138, 82139, 
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82140, 82141, 82142, 82143, 82144, 82145, 82146, 82171, 82172, 82180, 82195, 
82221, 82228, 82321, 82327, 82328, 82329, 82331, 82333, 82353, 82355, 82366, 
82377, 82393, 82420, 82452, 82475, 82476, 82477, 82482, 82483, 82525, 82557, 
82563, 82564, 82600, 82630, 82663, 82667, 82673, 82711, 82712, 82713, 82717, 
82720, 82721, 82829, 82832, 82833, 82834, 82835, 82837, 82839, 82842, 82846, 
82849, 82850, 82851, 82852, 82860, 82862, 82995, 82996, 82997, 82998, 83062, 
83112, 83113, 83119, 83146, 83147, 83149, 83150, 83157, 83169, 83179, 83180, 
83181, 83182, 83183, 83184, 83187, 83188, 83189, 83190, 83191, 83192, 83193, 
83197, 83198, 83199, 83200, 83201, 83203, 83204, 83205, 83206, 83207, 83240, 
83244, 83247, 83248, 83300, 83311, 83324, 83325, 83326, 83327, 83328, 83329, 
83330, 83331, 83332, 83397, 83463, 83569, 83570, 83621, 83622, 83623, 83624, 
83625, 83627, 83632, 83633, 83641, 83695, 83713, 83717, 83718, 83797, 83840, 
83846, 83847, 83848, 83849, 83850, 83851, 83852, 83853, 83854, 83855, 83856, 
83857, 83858, 83859, 83860, 83861, 83883, 83901, 83902, 83992, 83993, 83994, 
83996, 84006, 84016 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

83461 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

81926 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

81927, 81928, 81929, 81930, 81931, 81959, 81960, 81961, 81968, 82040, 82063, 
82192, 82198, 82214, 82244, 82264, 82314, 82431, 82432, 82491, 82615, 82616, 
82617, 82618, 82619, 82620, 82621, 82635, 82780, 82830, 82836, 82838, 82858, 
82859, 82868, 83123, 83124, 83125, 83145, 83568, 83646, 83647, 83648, 83655, 
83658, 83659, 83667, 83789, 83893 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

81865, 81871, 81917, 81932, 81933, 81944, 81952, 81956, 81974, 81975, 81988, 
81989, 81990, 81998, 82007, 82008, 82020, 82021, 82022, 82046, 82058, 82062, 
82064, 82074, 82077, 82078, 82089, 82093, 82102, 82103, 82152, 82153, 82154, 
82155, 82156, 82157, 82158, 82167, 82168, 82178, 82183, 82195, 82215, 82238, 
82242, 82244, 82250, 82257, 82258, 82259, 82260, 82261, 82262, 82267, 82271, 
82277, 82278, 82279, 82280, 82281, 82315, 82332, 82355, 82377, 82393, 82400, 
82401, 82403, 82415, 82416, 82417, 82430, 82452, 82457, 82508, 82519, 82521, 
82522, 82523, 82524, 82526, 82536, 82537, 82538, 82540, 82585, 82586, 82600, 
82632, 82651, 82659, 82661, 82683, 82689, 82740, 82745, 82754, 82755, 82763, 
82764, 82765, 82766, 82767, 82768, 82770, 82771, 82772, 82775, 82789, 82792, 
82812, 82829, 82831, 82834, 82858, 82859, 82860, 82862, 82874, 82879, 82955, 
82960, 82985, 82989, 82990, 83045, 83062, 83119, 83157, 83161, 83214, 83239, 
83240, 83243, 83246, 83248, 83356, 83374, 83445, 83462, 83477, 83502, 83534, 
83545, 83547, 83555, 83556, 83558, 83604, 83605, 83606, 83627, 83636, 83641, 
83667, 83668, 83679, 83724, 83734, 83740, 83743, 83744, 83745, 83797, 83840, 
83844, 83880, 83883, 83893, 83902, 83928, 83929, 83931, 83970, 83972, 83973, 
83974, 83992, 83993, 84005 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

82650, 83415, 83417, 83537, 83666 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

81877, 81881, 81883, 81941, 81942, 81944, 81974, 81975, 81976, 81977, 81998, 
82008, 82018, 82020, 82021, 82022, 82023, 82050, 82051, 82052, 82053, 82074, 
82079, 82081, 82092, 82095, 82158, 82178, 82193, 82198, 82214, 82215, 82249, 
82251, 82252, 82253, 82254, 82262, 82267, 82272, 82273, 82313, 82354, 82412, 
82413, 82415, 82424, 82465, 82649, 82651, 82658, 82661, 82665, 82666, 82682, 
82687, 82710, 82740, 82745, 82789, 82790, 82791, 82812, 82815, 82816, 82821, 
82939, 83001, 83003, 83004, 83055, 83088, 83215, 83239, 83269, 83270, 83272, 
83282, 83283, 83284, 83285, 83477, 83480, 83522, 83535, 83558, 83668, 83672, 
83679, 83680, 83681, 83739, 83740, 83745, 83796, 83809, 83825, 83827, 83828, 
83829, 83874, 83919, 83920, 83921, 83922, 83923, 83936, 83972, 83973 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

82111, 82112, 82113, 82114, 82115, 82116, 82117, 82118, 82119, 82120, 82242, 
82257, 82259, 82261, 82285, 82286, 82287, 82288, 82289, 82290, 82291, 82782, 
83274, 83275, 83276, 83277, 83752 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

81995, 81996, 81997, 82046, 82364, 82388, 82756, 83108, 83582, 83583, 83584, 
83585, 83586, 83791, 83792, 83793 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

81974, 82059, 82060, 82061, 82309, 82831, 83046, 83445, 83555, 83556, 83643, 83644 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

81958, 81988, 81989, 81992, 82093, 82167, 82168, 82183, 82256, 82258, 82260, 
82417, 82659, 82683, 83063, 83607, 83667, 83724, 83734 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 82050, 82051, 82052, 82053, 82746, 82793, 82794, 
82795, 82796, 82798, 82799, 82800, 82801, 82885, 
82886, 82887, 82888, 82889, 82890, 82891, 82892, 
82893, 83723 

Alina Kryvenets (псевдонім) 83567 
AndyWay (псевдонім) 82109 
Braii (псевдонім) 83248 
Dance Dealer, Денс Диллер (псевдонім) 82850, 82852 
Dance Dealer, Денс Диллер, Дэнс Диллер (псевдонім) 82849, 82851 
David Kogan (псевдонім) 81867 
Demanga (псевдонім) 83844 
Doka (псевдонім) 82849, 82850, 82852 
Harvey Storm (псевдонім) 82272, 82273 
Helen Lindholm (псевдонім) 83220 
Helga Cot (псевдонім) 82705 
HULK (псевдонім) 82172, 82832, 83901 
Jay Newton (псевдонім) 82847, 82848 
KiRA MAZUR (псевдонім) 82833, 82835, 82837, 82842, 83570 
LemOjOvie (псевдонім) 83247, 83247 
Marie Michelle (псевдонім) 83846, 83847, 83848, 83849, 83850, 83851, 83852, 

83853, 83854, 83855, 83856, 83857, 83858, 83859, 
83860, 83861 

Oleg Maslov (псевдонім) 82183 
PtizaShpak, Птица (псевдонім) 82849, 82850, 82851, 82852 
RUKAVISHNIKOV (псевдонім) 82040, 82041, 82042, 82043, 82044 
Veraforeva (псевдонім) 82831 
Zmeark (псевдонім) 82063, 82072 
Абатуров Олександр Євгенійович 83456 
Абдуллаєв Алтай Карам огли 82441 
Аблязова Ельвіна Зуфарівна 82923, 83482, 83483, 83484, 83496 
Абразумова Олена Миколаївна 83265 
Абрамов Ростислав Валентинович 81873 
Абрамчук Микола Анатолійович 83713, 83870 
Авраменко Наталія Леонідівна 82817, 82818 
Аврутін Олег В'ячеславович 82709 
Агафонова Олена Олександрівна 83456 
Адаменко Оксана Олександрівна 83573 
Адвокатова Надія Олександрівна 83938 
Адоньева Екатерина Вячеславовна 81915 
Азарян Олена Михайлівна 83459 
Азізов Талят Нуредінович 83007 
Азьмук Любов Анатоліївна 82159, 82160 
Аксель Джеймс (псевдонім) 82577, 82578 
Аксьонова Ірина Вікторівна 83934 
Акулевич Анна Олегівна 82702 
Албул Ірина Володимирівна 83081, 83082 
Александр Суздаль (псевдонім) 81940 
Александров Денис Юрійович 83936 
Алексєєв Анатолій Глібович 83957 
Алина Кривенец (псевдонім) 83566 
Алієв Наріман Рідьванович 83049 
Аллерборн Роберт 83641 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Альошечкін Олександр Анатолійович 82006, 82108 
Амеліна Анна Сергіївна 82662, 82757, 82855, 83354 
Амеліна Світлана Миколаївна 83074 
Анастасия Лисицына (псевдонім) 82228 
Андреєв Артем Сергійович 82632 
Андрейчева Лілія Любомирівна 82635 
Андрєєва Олена Олександрівна 82236 
Андросова Олена Федорівна 82017 
Андросюк Євген Миколайович 83038, 83041 
Андрощук Людмила Михайлівна 83079, 83083 
Андрухович Софія Юріївна 83099 
Андрущенко Володимир Леонідович 82593, 82594, 82909 
Андрющенко Геннадій Андрійович 83108, 83219 
Аносова Юлія Павлівна 83961 
Антипович Тарас Георгійович 83058 
Антонець Марина Олексіївна 83568 
Антонов Олександр Олександрович 83000 
Антонов Юрій Сергійович 82957 
Антонюк Анастасія Борисівна 83106, 83137, 83513, 83516, 83517 
Аполонов Михайло Васильович 82181 
Аранчій Валентина Іванівна 82672 
Арапов Олег Віталійович 83862, 83863 
Арістархов Олег Михайлович 82704 
Арсененко Ірина Анатоліївна 83165, 83167, 83170, 83171, 83172, 83173, 83408, 

83836, 83984 
Артем'єв Андрій Владиславович 83455 
Артемчук Валентина Олександрівна 83538 
Архірей Олеся Валеріївна (Алеся Карась) 82416 
Асауляк Ольга Валентинівна 82238, 82239, 82240, 82241, 82428, 83495, 83669 
АУРАДА (псевдонім) 81937 
Афонін Дмитро Сергійович 84001 
Афонський Валерій Євгенович 82297 
Бабак Оксана Іванівна 82485 
Бабакова Ольга Володимирівна 83887 
Бабанський Георгій Варламович 82266 
Бабенко Борис Іванович 82602 
Бабич Андрій Миколайович 82809 
Бабій Юлія Борисівна 83374 
Базалійська Наталія Петрівна 83365, 83367, 83615, 83616, 83617 
Базелінський Антон Сергійович 82574, 82575 
Базилевич Олег Олегович 82598, 83130 
Бай Юрій Миколайович 83064, 83068 
Байтеряков Олег Зуфарович 83165, 83172, 83173 
Баканов Андрій Володимирович 82100 
Бакурін Олег Владиславович 82654 
Балакай Оксана Борисівна 83460 
Балалаєва Олена Юріївна 83807 
Балан Микола Макарович 83546 
Балдинюк Олена Дмитрівна 82841, 83079 
Балтер Максим Володимирович 83636 
Бальоха Альона Сергіївна 83895 
Барабан Сергій Володимирович 82165 
Барабаш Марія Сергіївна 82264 
Баран Сергій Анатолійович 83830 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бараненко Олексій Валерійович 81872 
Баранівський Борис Васильович 83713 
Баранник Євген Геннадійович 83579 
Баранов Георгій Леонідович 83812, 83813, 83814 
Баранцев Андрій Юрійович 82445 
Баріда Надія Петрівна 83795 
Бас Тетяна Петрівна 82187 
Бачинський Віктор Теодосович 83016 
Башура Олександр Геннадійович 82605, 82606 
Бащук Олена Юріївна 83412 
Бебко Валерій Павлович 82024, 82025, 82026, 82027, 82028, 82029 
Бевз Валентина Григорівна 82716 
Бевз Олена Павлівна 82556 
Бегларашвілі Оксана Петрівна 83757 
Бегма Павло Олегович 82246 
Без'язична Ольга Володимирівна 83955 
Безверхня Галина Василівна 82601 
Бездітко Наталія Володимирівна 82236 
Безкровний Олександр Валентинович 82672 
Безлуцька Олена Петрівна 82999 
Безлюдна Віта Валеріївна 82779 
Безлюдний Олександр Іванович 82565, 82566, 83236 
Безнос Олександр Анатолійович 82055 
Безсмертна Оксана Владиславівна 83731 
Безугла Наталія Петрівна 82236 
Бейдик Олександр Олексійович 82149 
Бекеньов Олексій Валерійович 82429 
Белікова Марія Вікторівна 83841 
Белінська Юлія Юріївна 81887 
Бельченко Володимир Михайлович 82741, 82742 
Бербец Віталій Васильович 82771, 82772 
Бербец Тетяна Миколаївна 82771, 82772, 83009 
Бережок Олександр Костянтинович 83114 
Береза Микола Мечиславович 82413 
Береза Юрій Миколайович 83535 
Березовський Олег Анатолійович 82097 
Березовський Юрій Всеволодович 82982, 83361 
Березська Анжела Євгеніївна 82720, 83695 
Беренок Олександр Григорович 82354 
Береславська Олена Іванівна 83523, 83524, 83650, 83916 
Берестовий Андрій Іванович 83267 
Бержанір Інна Анатоліївна 83364 
Бесараб Світлана Олексіївна 83705 
Беш Леся Василівна 83655, 83656, 83657, 83658, 83659, 83660 
Бешенцева Оксана Анатоліївна 83212 
Бєгун Анатолій Валодимирович 82338 
Бєла Наталія Іванівна 82205, 82207 
Бєленічев Ігор Федорович 82225 
Бєлік Андрій Сергійович 82785, 82787 
Бєлозьорова Оксана Валеріївна 82004, 82005 
Бєлякова Оксана Володимирівна 83221, 83457, 83458, 83459, 83460 
Бєльчев Павло Васильович 83651 
Биков Олександр Семенович 82971 
Биков Олексій Володимирович 83089 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бикова Ольга Вікторівна 82857, 83083 
Бичков Антон Миколайович 81993 
Бичков Микола Миколайович 83736 
Бібік Надія Михайлівна 83530 
Білевський Петро Станіславович 83040 
Білецька Ірина Олександрівна 82566, 83127 
Білецька Марина Валентинівна 82718 
Білий Дмитро Юрійович 83162 
Білова Оксана Вікторівна 82188, 82190 
Білогурова Євгенія Юріївна 82064 
Білоконь Тетяна Миколаївна 83731 
Білоус Тетяна Йосипівна 83091, 83094, 83095 
Білоус Тетяна Йосипівна (Василенко) 83092, 83093 
Білоусов Богдан Леонідович 82662 
Білоусов Ярослав Сергійович 82330 
Білошкурська Наталія Володимирівна 83520 
Білошкурський Микола Васильович 83520 
Білявська Юлія Вікторівна 83762 
Біляєва Світлана Олександрівна 82836, 82838 
Біналієва Шахсанам Махмудівна 82034 
Бірюкова Тетяна Вікторівна 82211, 82212, 82213 
Бісик Сергій Петрович 82704 
Блащук Наталя Вікторівна 83414 
Блищик Володимир Іванович 83022, 83023, 83024, 83025 
Блюма Олексій Валерійович 82073 
Бобро Світлана Генадіївна 82605, 82606 
Бобрук Олексій Вікторович 82809 
Бовкун Ольга Анатоліївна 83377, 83379 
Богадьорова Лариса Михайлівна 81963 
Богатиренко Володимир Володимирович 82783 
Богашко Олександр Леонідович 82868, 83518 
Богданова Ольга Федорівна 82853, 82982, 83361 
Богданова Юлія Олегівна 81957 
Богословська Марина Богданівна 82856 
Богріновцева Людмила Миколаївна (Кострач               
Людмила Миколаївна) 

83685 

Богуславська Наталія Юріївна 83940 
Боднарчук Оксана Іванівна 82726, 82727, 82738 
Боднарчук Олег Григорович 82726, 82727, 82738, 83168, 83612 
Боднарчук Олег Романович 83899 
Боєчко Василь Федорович 82956, 82979, 83031 
Бойко Антон Олегович 84006 
Бойко Ірина Михайлівна 83065, 83066, 83067, 83126 
Бойко Любов Михайлівна 83334 
Бойко Михайло Федосійович 83334 
Бойко Павло Юрійович 82169 
Бойченко Віталій Вадимович 82264 
Бойчєв Валєрій Грігорієвіч (Бойчев Валерий              
Григориевич) 

83787, 83788 

Бойчук Олександр Васильович 82022, 82023 
Бойчун Аліна Миколаївна 83057 
Боковець Вікторія Вікторівна 83152 
Болдін Максим Якович 83055 
Болілий Олександр Сергійович 83764 
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Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Большаков Андрій Олександрович 82511 
Бондар Вікторія Григорівна 82294 
Бондар Марія Миколаївна 83394 
Бондаренко Вікторія В'ячеславівна 83477 
Бондаренко Володимир Юрійович 83990 
Бондаренко Галина Василівна 82714, 83081, 83082, 83230, 83356, 83514 
Бондаренко Денис Геннадійович 81953 
Бондаренко Ірина Володимирівна 83975 
Бондаренко Марія Павлівна 81987 
Бондаренко Олег Олександрович 81917 
Бондаренко Олександр Володимирович 81987 
Бондаренко Ольга Василівна 81942 
Бондаренко Світлана Анатоліївна 82646 
Бондарук Ігор Сергійович 83518, 83520 
Бондарук Таїсія Григорівна 83358, 83360 
Бондарчук Галина Павлівна 83530 
Бондарчук Ігор Сергійович 83379 
Бондарчук Олександр Анатолійович 83824 
Бондарчук Яна Володимирівна 82556 
Борецька Наталія Олександрівна 83573 
Борисенко Наталія Михайлівна 83895, 83896 
Бориславська Олена Костянтинівна 83398 
Боровок Тарас Іванович 82948, 82949, 83103, 83104 
Бородін Кирило Вадимович 83633 
Борщавецька Анастасія Вадимівна 82436 
Ботченко Валерія Андріївна 82829 
Боханов Сергій Миколайович 83240 
Бохенко Володимир Миколайович 82802 
Бояр Андрій Олексійович 82993 
Бражник Людмила Василівна 82669, 82670 
Браславська Оксана Володимирівна 82619, 83234 
Братішко Юлія Сергіївна 83746, 83751, 83770, 83772, 83819, 83820 
Бреславський Дмитро Васильович 82758 
Бріт Оксана Віталіївна 82868, 83075 
Брунджадзе Муртаз Тенгізович 82840 
Брянцев Олександр Анатолійович 82815, 82816 
Бубела Андрій Володимирович 83580 
Буга Євген Едуардович 83537 
Бугаєвська Юлія Юріївна 83696 
Бугерчук Уляна Миколаївна 82878 
Бугров Олександр Валентинович 82744 
Бугрова Олена Олександрівна 82744 
Будз Володимир Павлович 82869, 82870, 82871, 82872, 82873 
Буковський Сергій Анатолійович 82294 
Бундз Ольга Петрівна 82254 
Бураков Валерій Віталійович 84004 
Бураков Віталій Вікторович 84004 
Бураков Денис Віталійович 84004 
Бурда Юрій Олександрович 82282 
Буренко Юлія Олександрівна 83938 
Бурлака Олена Василівна 82275 
Бурлаков Михайло Вікторович 82430, 82431, 82432 
Буряченко Андрій Євгенович 83392 
Бусарєва Тетяна Геннадіївна 82337, 82339, 82340 
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Буткевич Олександр Федотович 83478 
Бухтіярова Ніна Вікторівна 82225 
В'юницький Володимир Петрович 83841 
Ваванов Кирило Юрійович 82941, 82942, 82943 
Ваврух Марія Іванівна 82400 
Вакулик Ірина Іванівна 83800, 83801, 83802, 83803, 83805, 83807 
Валентина Біган (псевдонім) 82355 
Валюк Вікторія Федорівна 83519 
Ван Рохов (псевдонім) 82719 
Варіна Ганна Борисівна 82268, 82269, 82270, 82296 
Варшавська Наталя Григорівна 82965 
Василенко Павло Петрович 83543 
Василишин Ігор Петрович 82403 
Василишин Роман Дмитрович 82934, 82935, 82938, 83021, 83026 
Васильєва Лариса Яківна 82625 
Васильєва Світлана Андріївна 82811 
Васильківська Людмила Олександрівна 82208 
Васильцова Світлана Олександрівна 82199, 82200, 82201, 82202, 82203 
Васильченко Владислав Ігорович 82368 
Васіна Катерина Сергіївна 83960 
Васіна Олена Валентинівна 83975 
Васянін Володимир Олександрович 81869, 81870 
Ваха Анна Олександрівна 83300 
Вацик Наталя Орестівна 82196, 82197 
Ващенко Ірина Юріївна  83455 
Вдовенко Наталія Михайлівна 82961, 82963, 82964, 82965, 83070 
Вдович Світлана Борисівна 82322, 83287 
Вдовиченко Наталія Вікторівна 83229 
Вдовиченко Оксана Володимирівна 82452 
Ведерніков Михайло Данилович 83617 
Великоіваненко Галина Іванівна 83511, 83512 
Величко Катерина Юріївна 82946 
Венгуренко Тетяна Григорівна 81901 
Вербицька Анна Вікторівна 81938 
Винник Дмитро Олексійович (Roy Crank) 83632 
Винокур Олена Миколаївна (Альона Винокур) 83634, 83635 
Винокуров Дмитро Вікторович 82508 
Висоцька Олена Володимирівна 83296 
Висоцький Олег Вікторович 82784 
Височін Дмітрій Сєргєєвіч 81916 
Вишневський Валентин Павлович 82940 
Вишневський Ігор Володимирович 81884, 81885, 81887, 81891 
Вишновецька Світлана Василівна 83343 
Вишновецький Вадим Михайлович 83343 
Вієцька Олеся Віталіївна 82940 
Візетіу Андрій Тарасович 82352 
Візнюк Валентина Василівна 82298 
Вінницька Оксана Анатоліївна 83358, 83360 
Вінниченко Сергій Сергійович 83783, 83784 
Вірченко Руслан Вадимович 82613 
Вісков Дмитро Сергійович 82388, 82756, 83582, 83583, 83584, 83585, 83586, 

83791, 83792, 83793 
Віталій Галай, Gалай (псевдонім) 83311 
Вітківська Світлана Валеріївна 82710 
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Вітренко Юрій Миколайович 83598 
Віщун Вадим В'ячеславович 83737 
Влада Вершинина (псевдонім) 82058 
Власенко Анна Леонідівна 83036 
Власенко Елеонора Анатоліївна 82243 
Власенко Юрій Григорович 82510 
Вовк Мая Іванівна 82086 
Водка Олексій Олександрович 82684 
Водолаз Андрій Іванович 83789 
Воєвода Артем Олександрович 82090 
Воєвода Олена Валеріївна 82089 
Вожеренко Іван Олександрович 82980 
Возна Зоя Олександрівна 82617, 82618 
Вознюк Юрій Степанович 83662 
Войтенко Володимир Миколайович 83418 
Войтович Ігор Станіславович 83010, 83084 
Войтюк Юрій Олександрович 83315 
Войцехівська Любов Іустимівна 82206 
Войцешек Ярослав Олегович 82951 
Войченко Валерій Володимирович 83016 
Воліков Юрій Миколайович 82747 
Волков Валерій Іванович 83001 
Волоснікова Наталія Миколаївна 82226, 82227 
Волосов Анатолій Михайлович 82647, 82648, 82660 
Волошан Ірина Геннадіївна 83366 
Волошин Володимир Григорович 82245 
Волошин Петро Миколайович 83078, 83548, 83676, 84023 
Волошина Ганна Петрівна 83548, 83673, 83674, 83675, 83677, 84023 
Волощук Павло Олександрович 82055 
Волянський Петро Борисович 81917 
Воробйов Костянтин Петрович 83337 
Воробйова Катерина Олександрівна 82479, 82480, 82481 
Воровка Маргарита Іванівна 83085 
Ворон Анатолій Сергійович 83902 
Воронжак Павло Вікторович 82434, 82435, 82436, 82437, 82438, 82439, 82440 
Воронкова Ганна Володимирівна 83464 
Воропай Олексій Валерійович 83683 
Вострякова Валентина Юріївна 83706, 83707 
Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, 
Lena Votkalenko, Л. В.) 

82081 

Гавалюк Роксоляна Ігорівна 82400 
Гавриленко Георгій Георгійович (Жора Цілуйко) 82192 
Гаврилова Валерія Олександрівна 82588, 82908 
Гаврюсєв Сергій Михайлович 83015 
Гаврюсєва Тетяна Олександрівна 83015 
Гакало Оксана Ігорівна 82701 
Галиця Ігор Олександрович 82322, 83287 
Галушко Сергій Миколайович 83013 
Галян Євгенія Борисівна 82086 
Гальчинська Юлія Миколаївна 83096, 83097, 83098 
Гамеляк Ігор Павлович 83835 
Ганус Олексій Іванович 83442 
Гапієнко Володимир Васильович 82020, 82021 
Гапотій Віктор Дмитрович 82031, 82032 
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Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна 84011 
Гаркушенко Оксана Миколаївна 82940 
Гармаш Вячеслав Дмитрович 81969, 81970 
Гармідер Лариса Дмитрівна 82246 
Гарник Олена Анатоліївна 83005, 83011 
Гатаулін Андрій 83054 
Гвоздь Віктор Іванович 83998, 83999 
Гекалюк Людмила Юріївна 83078 
Гембарук Алла Степанівна 82556, 83123 
Георгадзе Тетяна Олександрівна 83260, 83264 
Герасименко Ніна Іванівна 81892, 81893, 81894, 81895, 81896, 81897, 81898, 

81899, 81900 
Герасименко Олена Володимирівна 83261 
Герасименко Ольга Миколаївна 83456 
Герасименко Сергій Васильович 83554 
Герасимчук Наталія Андріївна 83612 
Гервас Ольга Геннадіївна 82572 
Герман Аліса Олександрівна 83880, 83882 
Гетя Андрій Миколайович 83322 
Гісь Ольга Михайлівна 83531 
Гладкова Ольга Вячеславівна 83771 
Гладкова Ольга Вячеславна 83747, 83748, 83817, 83933 
Гладуш Андрій Сергійович 82330 
Глазков Павло Сергійович 82659 
Глазунова Ольга Олександрівна 82479, 82480, 82481 
Гломозда Антон Володимирович 83555, 83556 
Гнатюк Наталія Олександрівна 83519 
Гненний Олег Миколайович 82098 
Гніда Джоана Іванівна 82170 
Годованюк Тетяна Леонідівна 82715, 82716, 83378 
Гоженко Анатолій Іванович 82310, 82311 
Гозак Світлана Вікторівна 83785, 83786 
Голинська Олеся Володимирівна 81999, 82000 
Голота Марія Володимирівна 83752 
Голян Наталія Вікторівна 82194 
Гоманюк Микола Анатолійович 82900, 82901 
Гоменюк Сергій Іванович 83678 
Гонсалес Андрій Хосе Антоніо 81925, 81926 
Гончар Інна Григорівна 83388 
Гончар Лариса Анатоліївна 82246 
Гончар Ольга Володимирівна 82283 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 82856, 83233, 83519 
Гончаренко Олександр Юрійович 82151 
Гончарова Вікторія Борисівна 83961 
Гончарук Степан Тихонович 83342 
Гопкало Ірина Петрівна 82682 
Гораль Наталія Василівна (Банах) 84024 
Гораш Наталя Валентинівна 82230 
Горащенко Володимир Володимирович 82180 
Горбатюк Наталія Олександрівна 83519 
Горбачевський Сергій Андрійович 81993 
Горбенко Оксана Іванівна 83587 
Горбенко Павло Сергійович 82152, 82153, 82154, 82155, 82156, 82157 
Гордєєв Андрій Борисович 83051 
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Гординяк Максим Ярославович 83897 
Гордієнко В'ячеслав Володимирович 82836, 82838 
Гордон Олександр Богданович 82529 
Горицька Катерина Миколаївна 83690 
Городецький Ігор Павлович 82970, 83116, 83117, 83118 
Городецький Олександр Сергійович 82264 
Городицька Наталя Володимирівна 83398 
Горожанова Вікторія Анатоліївна (Viktoria Mountein) 83869 
Горохівський Петро Іванович 82620 
Горчакова Надія Олександрівна 82225 
Горяїнова Марина Юріївна 82193 
Гоян Станіслав Олександрович 82846 
Грабовський Євген Миколайович 82466 
Градобик Олег Васильович 83117, 83118 
Гребенюк Сергій Миколайович 83678 
Грейс Амбер Ланкастер (псевдонім) 82913 
Грибанова Наталія Юріївна 81886, 81890 
Григорян Нектар Размиківна 82245 
Гриджук Дмитро Миколайович 83795 
Гризоглазов Денис Валерійович 83392 
Гриневич Людмила Володимирівна 83956 
Гринів Лідія Святославівна 82898 
Гринів Олег Іванович 82401 
Гринчишин Ігор Борисович 83543 
Гринь Владислав Костянтинович 82631 
Гринь Володимир Григорович 82826, 82827 
Гринь Катерина Вікторівна 82826 
Гринько Ксенія Дмитрівна 82249 
Гринько Павло Олегович 82249 
Гриньов Борис Вікторович 82343, 82344, 82345, 82346, 82347, 82348, 82349, 

82350, 82351, 83034, 83035, 83044, 83333, 83462, 
83873 

Грипа Антоніна Леонідівна (Гриппа Антонина               
Леонидовна) 

82775 

Гришечкіна Тетяна Сергіївна 82306 
Гришко Наталя Євгеніївна 82479, 82480, 82481 
Грищак Віктор Захарович 83678 
Грищук Руслан Валентинович 83737 
Грін Ллойд Грегорі 82083 
Грітченко Тетяна Яківна 83481 
Громова Олександра Михайлівна 82633 
Гросс Олександр Андрійович 83490 
Грушева Алла Андріївна 82456, 82551 
Грязнов Дмитро Олександрович 81959, 81960, 81961 
Грязнов Олександр Андрійович 81959, 81960, 81961 
Губрик Юрій Юрійович 82674, 82675, 82679, 82681 
Гудакова Ольга Вікторівна 82229 
Гузій Наталія Василівна 83312, 83313, 83314 
Гулай Вікторія Андріївна 83970 
Гульба Ольга Анатоліївна 83385 
Гульбс Ольга Анатоліївна 83383 
Гулько Олена Миколаївна 83037 
Гуменюк Микола Іванович 83499, 83500 
Гумінський Артем Миколайович 82002 
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Гунько Ірина Олександрівна 83073 
Гуржій Сергій Валерійович 83042 
Гуринович Юлія Вікторівна 82650 
Гусаріна Наталія Вікторівна 83559, 83560, 83561, 83563, 83565 
Гусарова Ірина Олександрівна 83472, 83473, 83474, 83475, 83476 
Гутор Тарас Григорович 82312 
Гуцул Іван Андрійович 82877 
Гуцул Оксана Всеволодівна 82209, 82210, 82211, 82212, 82213 
Давиденко Людмила Валеріївна 83989 
Давиденко Наталія Вадимівна 83052 
Давиденко Ніна Володимирівна 83989 
Давидов Володимир Семенович 83594 
Давидова Ірина Володимирівна 82652 
Давидова Оксана Юріївна 82045 
Давидовський Леонід Сергійович 82704 
Давидюк Людмила Володимирівна 82723 
Давидюк Людмила Петрівна 82373, 83735 
Давтян Степан Гургенович 83576 
Дадашова Первін Акіфівна  82284 
Данилевич Лариса Арсеніївна 83384 
Данилевська Ірина Борисівна 84025 
Даниленко Віктор Якович 83477 
Данилюк Інна Борисівна 83884 
Данік Наталія Вадимівна 83885, 83886 
Данукова Мирослава Михайлівна 82356, 82357 
Данько Юрій Іванович 82743 
Дар'я Онищенко (псевдонім) 83380 
Дараганова Ніна Володимирівна 83760 
Дармосюк Валентина Миколаївна 82625 
Дашевський Сергій Анатолійович 83578 
Дашко Володимир Олександрович 83749 
Девід Віт 82284 
Девон Валерія Вікторівна 83680 
Деділова Тетяна Вікторівна 83968 
Дейнега Вікторія Володимирівна 82276 
Дем'яненко Анатолій Миколайович 83262 
Дем'яненко Ольга Євгенівна 83888 
Дем'янишина Олеся Андріївна 83364 
Дем'янчук Борис Олександрович (Demianchuk Boris 
Aleksandrovich) 

82362, 82363 

Демешко Інна Миколаївна 82777, 83090 
Демченко Іван Володимирович 82923, 83468 
Демченко Наталія Володимирівна 83771 
Демченко Олександр Олександрович 81982 
Демченко Тетяна Анатоліївна 83362, 83364 
Демчук Катерина Олексіївна 82633 
Демчук Ніна Петрівна 82650 
Денисенко Володимир Олександрович 83002 
Денисенко Надія Валеріївна 82245 
Денисенко Олексій Олександрович 83708, 83709, 83710, 83711, 83779, 83780, 83781, 

83782, 83790 
Денисов Ігор Геннадійович 82268, 82269, 82270, 82296 
Денищенко Денис Сергійович 82757 
Деренська Яна Миколаївна 83768 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 51, 2018 
 

924 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Держак Наталія Олександрівна 81954 
Дерипапа Володимир Васильович 82958 
Дериховська Вікторія Ігорівна 82121 
Дерун Григорій Григорович 82530 
Дерун Олександр Григорович 82530 
Дерябіна Олеся Олегівна 82161 
Джерелюк Юлія Олександрівна 83279, 83561 
Джурило Аліна Петрівна 82208 
Димов Володимир Степанович 82497, 82498, 82499, 82500, 82501 
Диннік Вікторія Олександрівна 82587, 82708 
Дівоча Валентина Панасівна 82309 
Діденко Сергій Олександрович (Seryoga B. King) 83607 
Дінжос Роман Володимирович 82622, 82623 
Діхтяренко Світлана Юріївна 83383, 83384 
Діхтяренко Юлія Володимирівна 83389 
Дмитренко Оксана Юріївна 82713, 83243, 83244 
Дмитренко Яна Вікторівна 82322, 83287 
Дмитриченко Андрій Миколайович 83835 
Дмитрієв Ілля Андрійович 82748, 82750 
Дмитров Микола Іванович 82923, 83468 
Дмитрук Євген Валентинович 83724 
Дмитрук Зоя Анатоліївна 83390 
Добридень Алла Володимирівна 82778 
Добровольська Вікторія Анатоліївна 82999 
Доброскок Ірина Іванівна 83353 
Добрун Анатолій Павлович 82374 
Добруцький Ігор Ігорович 82075, 82076 
Добрянський Ігор Миколайович 83308 
Довгий Станіслав Олексійович 82093 
Довгич Катерина Іванівна 82856 
Довжук Василь Ананійович 82033 
Долгушева Ольга Валеріївна 83224, 83225, 83323 
Долженков Олег Олександрович 83576 
Долинський Євген Володимирович 83235 
Долінська Надія Василівна 81941 
Долінська Наталія Миколаївна 82177, 83338 
Долішній Олег Миколайович 82327, 82328, 82329 
Долуда Анатолій Олександрович 82250 
Доля Марія Федорівна 82457 
Доманська Ольга Іванівна 83298 
Домбровська Олена Петрівна 82982, 83361 
Донець Ірина Анатоліївна 83171, 83173 
Донкоглова Наталія Анатоліївна 82284 
Донченко Лариса Михайлівна 83171, 83984 
Доровський Олександр Вікторович 83771 
Дорожко Ірина Іванівна 81943 
Дорошенко Андрій Петрович 82671 
Дорошенко Ольга Олександрівна 82669, 82670, 82671, 82672 
Драмарецький Олександр Григорович 83038, 83041 
Дріз Олександр Якович 82368, 82369 
Дроботун Валерія Ігорівна 81944 
Дрожевський Олексій Миколайович 83101 
Дрозденко Олексій Олександрович 82449, 82450, 82451 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 83218 
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Дронов Володимир Миколайович 83877 
Другова Олена Сергіївна 81922 
Дубровка Наталія Андріївна 82689 
Дубяга Світлана Миколаївна 83958 
Дудик Михайло Володимирович 83389 
Дудко Денис Юрійович 83324, 83325, 83326, 83327, 83328, 83329, 83330, 

83331 
Дудник Наталія Леонідівна 82804 
Дудник Олена Володимирівна 82616 
Дудник Світлана Василівна 83019, 83020 
Дука Тетяна Миколаївна 83228, 83521 
Душечкіна Наталія Юріївна 82854, 83233, 83519 
Дюг Костянтин Володимирович 83569 
Дядечко Людмила Петрівна 82723 
Дяченко Марта Олександрівна 82095 
Дяченко Олександр Ілліч 82095 
Дяченко Сергій Юрійович 83798 
Дьомін Віталій Віталійович 83840 
Дьякон Денис Романович 83703 
Євген Тріплов (псевдонім) 82228 
Євдощак Володимир Іванович 83980, 83981 
Євтушенко Валентина Вікторівна 83866 
Євтушенко Микола Юрійович 83019 
Єгоров Олексій Борисович 83145, 83322 
Єгорова Ольга Юріївна 83322 
Єгорова Юлія Миколаївна 82765, 82766, 82767, 82768, 82955 
Єлагін Георгій Іванович 81920, 83957 
Єлізарова Олена Тарасівна 83785, 83786 
Єлісєєв Валерій Ніконорович 81917 
Ємельянов Максим Сергійович 82365 
Ємельянова Наталія Юріївна 83296 
Єрега Микола Миколайович 82172 
Єремеєва Наталія Федорівна 82358, 82359 
Єременко Ірина Іванівна 82018 
Єрмак Ганна Володимирівна 83028 
Єрмоленко Андрій Борисович 82423 
Єрмоленко Вадим Миколайович 82372 
Єрошкіна Світлана Георгіївна 83336 
Єршов Дмітрій Вікторовіч 83063 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 83027, 83507 
Єрьоміна Олена Олександрівна 82376 
Єфіменко Павло Богуславович 83952 
Жадан Василь Іванович 83157 
Жадан Тетяна Андріївна 81904, 81905, 81907 
Жалко-Титаренко Володимир Валентинович 81956 
Жейнова Світлана Сергіївна 83027 
Железняк Олексій Павлович 82132, 82133, 82134, 82135, 82136, 82137, 82138, 

82139, 82140, 82141, 82142, 82143, 82144, 82145, 
82146 

Желязкова Вікторія Валеріївна 83542 
Жердєв Євген Вікторович 82073 
Жеребець Олександр Михайлович 83039, 83040, 83041 
Жерєгі Крістіан Валерійович 81875 
Жидєєва Людмила Іванівна 82725 
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Жижченко Наталія Олександрівна 83203 
Жиленко Тетяна Іванівна 82528 
Житнік Тетяна Сергіївна 82265 
Жихарєв Сергій Миколайович 82055 
Жихор Олена Борисівна 82410 
Жмуд Оксана Василівна 82570, 83010 
Жовна Олександр Юрійович 82175 
Жуков Владислав Валерійович 82541 
Журавель Вікторія Анатоліївна 81972 
Журавльов Руслан Борисович 82333 
Журавська Лариса Миколаївна 83393, 83394 
Журавський Анатолій Олександрович 82707 
Журба Олег Олександрович 82903 
Журбенко Микола Георгійович 82097 
Заблодська Інна Володимирівна 81954 
Забродіна Людмила Петрівна 84012 
Зав'ялова Тетяна Василівна 83175 
Завада Андрій Анатолійович 83738 
Завойко Олександр Семенович 83290 
Завойських Юлія Андріївна 81953 
Завора Таїна Миколаївна 81966 
Заворотня Олена Володимирівна 82459 
Заворотько Тетяна Миколаївна 82332 
Загнибіда Раїса Павлівна 82536, 82537, 82540 
Загорулько Андрій Анатолійович 82314 
Задорожня Тетяна Миколаївна 82341, 82342 
Задумов Ілля Дмитрович 82511 
Заєць Ірина Петрівна 82185, 82186 
Заєць Олександр Михайлович 81953, 84000 
Заікін Олег Степанович 83194, 83195, 83196 
Зайченко Ганна Володимирівна 82236 
Зайшлюк Василь Миколайович 82663 
Закар'ян Лариса Львівна 82531 
Замкова Наталія Леонідівна 83152 
Замченко Сергій Володимирович 82420, 82711, 82712, 83996, 83997 
Запорожець Ірина Віталіївна 83101 
Запорожченко Олена Євгенівна 82190 
Запорощук Валентин Анатолійович 82092 
Заремба Наталія Ігорівна 82312 
Заремба Юлія Олександрівна  82843 
Заславська Ольга Олександрівна 81934, 81935, 81936 
Затварський Василь Васильович 83715 
Затока Світлана Анатоліївна 82952, 83525 
Захаркевич Оксана Василівна 82528 
Захарова Наталя Юріївна 82923, 82925, 83465, 83466, 83467, 83468 
Захарова Ольга Іванівна 82204 
Зборовський Олег Володимирович 83087 
Зварич Василь Іванович 82627 
Згоняйко Віталій Миколайович 83288 
Зеленська Катерина Олексіївна 83504, 83505 
Зелікман Владислав Давидович 83618 
Зелінський Олександр Юрійович 81903 
Землянська Аліна Вікторівна 82759, 82760, 82761, 82762, 82763, 82764 
Землянський Анатолій Миколайович 82759, 82760, 82761, 82762 
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Зіменковський Андрій Борисович 82312 
Зіновчук Наталія Леонідівна 83825, 83827, 83828, 83829 
Зінченко Олександра Валеріївна 82535 
Зозуль Таміла Володимирівна 83904 
Зосімов В'ячеслав Валерійович 83716 
Зубрій Олександр Миколайович 82657 
Зупанець Ігор Альбертович 82236 
Зятько Йозеф 83458 
Индира (псевдонім) 82830 
Іваненко Тетяна Олександрівна 83975 
Іванов-Костецький Сергій Олексійович 82650 
Іванов Вадим Кирилович 83062, 83883 
Іванов Віталій Олександрович 83602 
Іванов Денис Віталійович 82425, 83418 
Іванов Сергій Олексійович 82167, 82168 
Іванов Станіслав Миколайович 83810 
Іванов Юрій Феодосійович 82323, 82324, 82325, 82379, 82386, 82580, 82581, 

82582 
Іванова-Костецька Галина Степанівна 82650 
Іванова Валентина Михайлівна 83166, 83167, 83837 
Іванова Майя Вікторівна 82323, 82324, 82325, 82379, 82380, 82381, 82382, 

82383, 82384, 82385, 82386, 82387, 82580, 82581 
Іванченко Олена Ігорівна 82046 
Іванчук Наталія Віталіївна 81921 
Іванюк Оксана Сергіївна 83087 
Івашин Євген Юрійович 82959, 82960 
Іващенко Вадим Леонідович 82753 
Іващенко Віктор Анатолійович 83263 
Іващенко Віктор Андрійович 82263, 82845 
Іващенко Ігор Анатолійович 81925, 81926 
Іващенко Сергій Васильович 83117, 83118 
Івіцька Дар'я Костянтинівна 83822 
Івченко Олег Андрійович 83831, 83832, 83833, 83834, 83976, 83977 
Ігнатченко Марія Сергіївна 82295 
Ігнатьєва Наталія Миколаївна 81995, 81996, 81997 
Ігнашкіна Тетяна Борисівна 82184 
Ігревська Світлана Андріївна 82468 
Іда Нірман (псевдонім) 82509 
Ідрісов Бахтійор 82722, 83140, 83141, 83142, 83143 
Ізвєкова Інна Миколаївна 83619, 83620 
Іллєнко Михайло Герасимович 82976 
Іллякова Марина Володимирівна 82423 
Ілляшенко Олена Вікторівна 83401, 83402, 83403 
Індик Валерій Васильович 84021 
Ісаченко Микола Матвійович 83554 
Іскандарян Фаїк Орбелович (Артём Орбелян) 82860 
Ісмайлов Карен Юрійович 84000, 84001 
Іщенко Ірина Віталіївна 82974 
Іщук Любов Петрівна 83381 
Йовенко Лариса Іванівна 83821 
Йощенко Людмила Вікторівна 82962 
Кабанець Ірина Анатоліївна 82880, 82881, 82882, 82883, 82884 
Кабанцева Анастасія Валеріївна 82067 
Кавун Ольга Олександрівна 83754 
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Кадол Лариса Василівна 83368, 83369, 83370, 83371, 83372 
Казарян Едмон Манвелович 82663 
Казаченко Дмитро Володимирович 82806 
Казіміров Володимир Петрович 83013 
Кайнер Михайло Олександрович 82235 
Калабська Віра Степанівна 82792 
Калашник Володимир Олександрович 83069 
Калганова Олена Анатоліївна 83135, 83136, 83138, 83139 
Каленська Галина Юріївна 82411 
Каленюк Ірина Сергіївна 83703 
Каленюк Світлана Олександрівна 83541 
Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY) 82221 
Калініна Світлана Петрівна 82373 
Калінкіна Світлана Анатоліївна 83539 
Калмиков Сергій Андрійович 83953 
Калуга Ольга Василівна 83418 
Калугін Роман Валерійович 82047 
Калчугіна Ольга Василівна 82371 
Кам'янецька Оксана Володимирівна 83761 
Камарчук Людмила Вікторівна 82548 
Камиш Микола Павлович 82179 
Камінська Тетяна Григорівна 82822, 82823, 82825 
Каніщева Оксана Павлівна 83954 
Канська Ольга Ігоревна 81889 
Канцур Інна Григорівна 82533, 82534 
Капелюшна Тетяна Вікторівна 82565, 83125 
Каплієнко Тетяна Ігорівна 82944 
Капустянська Олена Миколаївна 84002, 84003 
Капуш Олександр Григорович 82665, 82666 
Капуш Ольга Євгеніївна 82665, 82666 
Караєва Наталія Веніамінівна 83991 
Карасійчук Євген Павлович 81864 
Карасюк Володимир Васильович 81971 
Кардаш Ірина Миколаївна 83493 
Карельська Євгенія Валеріївна 82720, 82721 
Карпенко Дмитро Сергійович 82576 
Карпенко Ірина Леонідівна 82079 
Карпенко Лідія Миколаївна 82433, 82434, 82435, 82436, 82437, 82438, 82439, 

82440 
Каськів Мар'яна Володимирівна 82503 
Каськова Людмила Федорівна 83455 
Касьяненко Любов Михайлівна 83280, 83281, 83302, 83303, 83506 
Касьянова Наталія Віталіївна 83460 
Касьянова Ольга Ігорівна 82921 
Катіб Сафар огли Мамедов 82251, 82252, 82253 
Каткова Тетяна Анатоліївна 82268, 82269, 82270, 82296 
Катя Мирт, Катя Мірт (псевдонім) 82062 
Качуро Олег Борисович 82610, 82611, 82612 
Качуро Юрій Михайлович 82610, 82611, 82612 
Кашина-Менаже Людмила Миколаївна (Людмила 
Менаже) 

82315 

Каширцев Руслан Геннадійович 82609 
Кварацхелія Тамара Мерабівна 82548 
Квітка Зоя Вікторівна 83241 
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Кечиян Армен Нодарович 82985 
Кириєнко Цвєтана Володимирівна 83836 
Кириєнко Цвєтана Володимирівна (Сорокіна) 83170, 83408 
Кириленко Сергій Олексійович 82914 
Кирилюк Ірина Миколаївна 83006, 83008 
Кирилюк Марія Андріївна 83123, 83127, 83235 
Кирич Едуард Ілліч 82424 
Кириченко Іван Валерійович 83469, 83470, 83649, 83823 
Кириченко Олександр Анатолійович 83297 
Кирплюк Дмитро Володимирович (Дан) 81939, 82820 
Кисельов Дмитро Олександрович 83554 
Кичка Марина Володимирівна 83944 
Кізюріна Юлія Віталіївна 82981 
Кіпніс Леонід Абрамович 82569, 82715, 82716 
Кірдан Олександр Петрович 83005, 83012 
Кіріяк Світлана Григоріївна 82980 
Кітченко Олена Миколаївна 83875, 83876, 83945, 83946, 83947, 83948, 83949, 

83950, 83951 
Кіцула Любов Михайлівна 83714 
Кічігіна Ольга Олександрівна 82856 
Кіщак Іван Теодорович 82929 
Клепікова Світлана Володимирівна 83926 
Клименко Іван Петрович 82692, 82693, 82694, 82695, 82696, 82697, 82698, 

83187, 83188, 83189, 83190, 83191, 83192, 83193 
Клименко Людмила Валентинівна 82502 
Клименко Микола Олександрович 82094, 82503, 82599 
Клименко Олександр Володимирович 82198, 82214, 82215, 83739, 83740, 83745 
Клименко Олександр Миколайович 82502, 82599 
Клименко Олександр Миколайович (Олександр-
Фоліаль Клименко) 

82874 

Клочко Альона Миколаївна 83868 
Клочко Тетяна Реджинальдівна 82511 
Кметюк Андрій Володимирович 82603, 83637 
Князєв Володимир Володимирович 83877 
Князєв Святослав Ігоревич 82940 
Князєва Ніна Олексіївна 83843 
Коберник Галина Іванівна 83549, 83550, 83551, 83552 
Коблянська Інна Ігорівна 82743 
Кобушко Ігор Миколайович 82446, 82447, 82448 
Кобушко Яна Володимирівна 82446, 82447, 82448 
Ковалевська Інна В'ячеславівна 82707, 83777, 83778 
Коваленко Вікторія Андріївна 83320 
Коваленко Людмила Миколаївна 82649 
Коваль Валентина Олександрівна 83363, 83821 
Коваль Ганна Юріївна 82950 
Коваль Катерина Анатоліївна 83525 
Коваль Степан Миколайович 83391 
Ковальов Олександр Сергійович 81917 
Ковальчук Володимир Миколайович 83425, 84007 
Коверга Алла Вікторівна 83559, 83560, 83563 
Ковтун Валентина Миколаївна 84010 
Ковтуненко Павло Ігорович 82059, 82060, 82061 
Когут Інна Анатоліївна 83449, 83451, 83452, 83453, 83454 
Кожина Ганна Михайлівна 83504, 83505 
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Козак Леонід Андрійович 83381 
Козак Лілія Петрівна 83714 
Козак Мирослав Іванович 83503, 83682, 83963 
Козаченко Анна Володимирівна 81966 
Козаченко Світлана Миколаївна 83571 
Козел Віктор Миколайович 83218, 83291 
Козик Ольга Олександрівна 83339 
Козинська Ірина Петрівна 83234 
Козинський Леонід Володимирович 83363 
Козлик Ігор Володимирович 82608 
Козлитін Валерій Євгенійович 83441 
Козлова Олена Іванівна 82754, 82755 
Козуліна Світлана Олександрівна 83576 
Койфман Олексій Олександрович 83485, 83486, 83487, 83488, 83489, 83490 
Кокташ Сергій Вікторович 82267 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 82930, 83643, 83644 
Коленко Вікентій Олександрович 83528 
Колесник Єгор Олександрович 82179 
Колесник Олег Васильович 83144 
Колесник Юрій Михайлович 82225 
Колесникова Ніна Федорівна 82754, 82755 
Колесниченко Наталія Олександрівна 
(Kolesnychnenko Natalia Aleksandrovna) 

82363 

Колєсніченко Анастасія Сергіївна 82395, 82396, 82397, 82398, 82399 
Колісніченко Наталя Миколаївна 83576 
Коліушко Денис Георгійович 82983 
Колобов Костянтин Сергійович 83350 
Колодій Павло Павлович 81972 
Колодяжний Олексій Валерійович 83671, 83672 
Коломієць Олексій Олександрович 83537 
Коломіна Ольга Борисівна 83691, 83692, 83693 
Коломінський Ілля Матвійович 82330 
Коляда Наталія Миколаївна 83080, 83081, 83082 
Комар Вячеслав Олександрович 83727, 83728, 83729, 83733 
Комар Олег Станіславович 82566, 82779, 83124 
Коменчук Ірина Євгеніївна 83251, 83252, 83253, 83256, 83257 
Комісаренко Олена Сергіївна 83812, 83813, 83814 
Комісаров Олександр Сергійович 82497, 82498, 82499, 82500, 82501 
Комраков Євген Миколайович 82179 
Конанець Ірина Миколаївна 82579 
Кондаков Валерій Миколайович 82603, 83637 
Кондратенко Ігор Леонідович 83991 
Коновалова Алла Віталіївна (А+А) 81866 
Кононович Володимир Григорійович 82318 
Кононович Ірина Володимирівна 82318 
Константіновська Оксана Михайлівна  (ОЛК, OLK, 
Оксана Левченя) 

82789 

КонтрКультура (псевдонім) 82048 
Конюховскій Артєм Андрєєвіч (Конюховский Артем 
Андреевич, А+А) 

81866 

Копєйцева Людмила Петрівна 82765, 82766, 82767, 82769, 82955 
Копилов Кирило Вячеславович 82205, 82206, 82207 
Копитіна Ірина Володимирівна 83494 
Коплик Ігор Володимирович 82449, 82450, 82451 
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Копорулін Володимир Львович 82185, 82186 
Корбач Віктор Григорович 82704 
Корбут Лариса Миколаївна 82276 
Корбут Марія Броніславівна 82652 
Коренєв Микола Михайлович 82548 
Корж Марина Анатоліївна 83424, 83425, 84007 
Корман Ірина Іванівна 83386, 83387 
Корнієвська Валентина Григорівна 83940 
Корнієвський Юрій Іванович 83940 
Корнієнко Сергій Костянтинович 83865 
Корновенко Сергій Валерійович 83261, 83263, 83265, 83266, 83267, 83268, 83539 
Коробков Микола Григорович 82084 
Коробов Володимир Кузьмич 84017 
Коробченко Ангеліна Анатоліївна 83651 
Коровайченко Наталія Юріївна 83753 
Король Анатолій Миколайович 82572 
Корольова Ольга Вікторівна 83492 
Коротка Лариса Іванівна 82774, 83838, 83839 
Коротяєв Сергій Іванович 82467 
Корчиста Ольга Вячеславівна 82664 
Косарєв Вячеслав Михайлович (Kosariev Viacheslav 
Mikhailovich) 

82362, 82363 

Косарук Олена Миколаївна 83071, 83072 
Косарчук Ольга Вікторівна 82937, 82962 
Косенко Віталій Іванович 83928, 83929, 83931 
Костельман Володимир Михайлович 82834 
Костенко Євген Якович 83016 
Костенко Іван Володимирович 81991 
Костенко Олександр Миколайович 82822, 82823 
Костильова Ганна Георгіївна 82776 
Костікова Марина Володимирівна 83810 
Костін Дмитро Юрійович 83554 
Косторной Сергій Володимирович 82923, 83468 
Костюк Сергій Валерійович 83554 
Косяченко Костянтин Леонідович 82236 
Кот Олена Володимирівна 81902, 82946 
Котенко Михайло Миколайович 82928 
Котик Юрій Васильович 83268 
Котович Євгенія Ігорівна 83688 
Котух Євген Володимирович 83289 
Коцар Олег Вікторович 83185 
Коцюба Ірина Григорівна 82652 
Коч Наталя Володимирівна 83375 
Кочеткова Інна Борисівна 82190 
Кочко Наталія Олександрівна (Котенко) 83619, 83620 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 83080, 83081, 83082 
Кочубинський Євген Олександрович 82158 
Кошельніков Владислав Віталійович 82107 
Кошовий Микола Дмитрович 83293, 83294, 83295 
Кравцова Ірина Віталіївна 82618 
Кравченко Володимир Анатолійович 83245 
Кравченко Галина Юріївна 83938 
Кравченко Леся Василівна 83007 
Кравченко Оксана Олексіївна 82770, 83014, 83080, 83081, 83082, 83229, 83231 
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Кравченко Тетяна Василівна 81889, 83619, 83620 
Кравчинська Тетяна Сергіївна 82423 
Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, 
NITA) 

82036 

Кравчук Анастасія Ігорівна (Anastasia Kravchuk, 
NITA, artist15ka) 

82037, 82038 

Кравчук Сергій Васильович 83727, 83728, 83729, 83733 
Краєвський Володимир Миколайович 82822, 82823, 82824, 82825 
Кран Олександра Сергіївна 82605, 82606 
Красін Сергій Анатолійович 83794 
Краснокутська Наталія Станіславівна 83210, 83211 
Краснопєвцева Анастасія Андріївна 83208 
Кремешний В'ячеслав Олександрович 83927 
Кресан Максим Миколайович 82573 
Кривда Григорій Федорович 83016 
Кривень Богдан Володимирович 82555 
Кривошея Ігор Іванович 82615, 82836 
Кривошея Ірина Іванівна 82621 
Кривуля Сергій Вікторович 82809 
Крижанівська Оксана Василівна 83774, 83775 
Крижанівський Андрій Богданович 82856 
Криковцева Ніна Олександрівна 83459 
Криленко Володимир Ігорович 83885 
Кричун Людмила Петрівна 82543 
Кришталь Микола Андрійович 83957 
Крошко Ірина Валеріївна 83115 
Круглій Наталія Володимирівна 83229 
Круглов Борис Максимович 83112, 83113 
Круглова Олена Анатоліївна 83211 
Крупник Андрій Семенович 82000 
Крупнік Михайло Семенович 83845 
Крутякова Валентина Іванівна 82741 
Круш Петро Васильович 83424, 83425 
Крючко Тетяна Олександрівна 83456 
Ксьонова Олена Валеріївна 83503, 83682 
Кубасова Ганна Володимирівна 83751, 83770 
Кубишкін Микола Миколайович 83930 
Кугай Наталія Василівна 81918 
Кудирко Людмила Петрівна 83761 
Кудін Олексій Володимирович 82295 
Кудляк Віктор Михайлович (VKDS) 82093, 82417 
Кудренко Дмитро Володимирович 84020 
Кудрявцев Антон Михайлович 82528 
Кузін В'ячеслав Сергійович 82194 
Кузнець Тетяна Володимирівна 82615, 82616, 82621 
Кузнєцов Дмитро Павлович 83665 
Кузнєцов Сергій Володимирович 81945 
Кузьменко Оксана Василівна 82080 
Кузьминчук Наталія Валеріївна 81922, 82404, 82405, 82409 
Кузьмін Володимир Михайлович 82978 
Кузьміна Тетяна Олегівна 83866 
Кузьміних Валерій Олександрович 82002, 82003, 82039, 82181, 82237 
Кула Марина Володимирівна 83686 
Кулага Ірина Володимирівна 83702, 83704 
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Кулагін Олег Валерійович 83039 
Кулешов Володимир Володимирович 82166 
Кулик Олександр Васильович 82915 
Куліда Оксана Олександрівна 82031, 82680 
Куліш Неля Володимирівна 83464 
Кульбіда Світлана Вікторівна 82069, 82071 
Кульганик Оксана Михайлівна 83735 
Кульматицька Анна Сергіївна 83727, 83728, 83729, 83733 
Купрієнко Ростислав Миколайович 81903 
Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО) 82475, 82476, 82477 
Куреза Сергій Анатолійович 82179 
Куриліна Оксана Василівна 82323, 82324 
Курило Анастасія Сергіївна 82682 
Курило Мар'яна Сергіївна 82682 
Куріненко Володимир Леонідович 83547 
Куркай Олексій Сергійович 83919, 83920, 83921, 83922, 83923 
Курмаєв Петро Юрійович 83075, 83360, 83362, 83518 
Курмачов Олександр Володимирович 83144 
Кусій Сергій Миколайович 81903 
Кутіков Дамір Олександрович (damirkut) 82981 
Кутова Ольга В'ячеславівна 82707 
Кутовий Дмитро Сергійович 82707 
Кухар Сергій Вікторович 82049 
Кухарук Максим Васильович 84018 
Куцак Світлана Анатоліївна 83652, 83653, 83654 
Куценко Вадим Олексійович 83148 
Куценко Сергій Володимирович 83079, 83083 
Куценко Тетяна Миколаївна 81922, 82404, 82410 
Кучерук Людмила Василівна 82314, 83289 
Кучерява Діана Леонідівна 83808 
Кучерявий Дмитро Іванович 83526 
Кучіна Світлана Едуардівна 83945, 83946, 83947, 83948, 83949 
Кучмай Олег Васильович 83554 
Кучменко Світлана Миколаївна 83411 
Кушнарьов Віталій Юрійович 83722 
Кушнерева Тетяна Вікторівна 83456 
Кушнерук Євген Іванович 83292 
Кушнір Юлія Анатоліївна 82805 
Кхаірі Мохаммед Амір 83689 
Лаборатория игровых технологий (псевдонім) 83215 
Лаврененко Валентина Віталіївна 83706, 83707 
Лавренов Юрій Васильович 82271 
Лагода Артур Олегович 82077 
Лазарєв Микола Михайлович 82937 
Лакида Іван Петрович 83021, 83022, 83026 
Лакида Марина Олексіївна 83021, 83026 
Лакида Петро Іванович 82936, 83022, 83023, 83024, 83025 
Лановенко Олена Генадіївна 83357, 83359 
Лапін Олексій Володимирович 83686, 83687, 83688, 83689, 83690 
Лаппо Віолетта Валеріївна 83642 
Лаптєва Наталія Сергіївна 83830 
Ларка Людмила Сергіївна 82916, 82917, 82918, 82919, 82920 
Ласма Арно (псевдонім) 83903 
Латанський Руслан Вікторович 82911 
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Латкіна Світлана Антонівна 83938 
Лаухіна Інна Станіславівна 82779, 83124 
Лебедєва Олена Анатоліївна 82676, 82677, 82678 
Лебедь Галина Миколаївна 83962 
Лебідь Геннадій Миколайович 82230 
Левада Ольга Михайлівна 83408, 83836 
Левенштейн Леонід Мордкович 82966, 82967, 82968, 82969 
Левіщенко Тетяна Гнатівна 83881 
Левтеров Андрій Іванович 83810 
Левченко Ангеліна Ігорівна 83700 
Левченко Вікторія Володимирівна 82423 
Левченко Григорій Семенович 81927, 81928, 81929, 81930, 81931 
Левченко Наталія Володимирівна 83080, 83081, 83082 
Левченко Ярослава Сергіївна 82748, 82752, 83966, 83967 
Левчук Святослав Євлогійович 82937, 83799 
Легеза Віктор Петрович 82512, 82513, 82514, 83131 
Легонькова Валентина Георгіївна 82054 
Лежава Давид Паатавич 83146, 83147, 83149, 83150, 83169 
Лежнін Костянтин Володимирович 83039 
Лежнюк Петро Дем'янович 83073, 83727, 83728, 83729, 83733 
Лейва Айявірі Марія Михайлівна 83461, 83463 
Лекарь Сергій Іванович 82904 
Лелюк Аліна Володимирівна 82791 
Леоніді (псевдонім) 82813 
Лепьохіна Олена Васславівна 83561 
Лесняк Павло Олегович 83529 
Лесько Владислав Олександрович 83727, 83728, 83729, 83733 
Леус Олег Олександрович 83120, 83121, 83122 
Лєбєдєв Михайло Геннадійович 82376 
Лєонов Валерій Євгенович 82703 
Лєпа Євгеній Володимирович 82497, 82498, 82499, 82500, 82501 
Лика Цибульська (псевдонім) 82277, 82278, 82279, 82280, 82281 
Лико Дарія Василівна 82503 
Линник Олена Валеріївна 83107, 83132, 83133, 83420, 83439 
Лисенко Богдан Романович (Богдан Анжиєвський) 82562 
Лисенко Вадим Петрович 83574 
Лисечко Олександр Олегович 83865 
Лисеюк Андрій Миколайович 82591, 82595 
Лисоконь Роман Юрійович 83554 
Литвин Антон Валерійович 82284 
Литвин Олена Володимирівна 82242 
Литвиненко Василь Васильович 83505 
Литвиненко Леонід Олександрович 82085 
Литвиненко Ольга Михайлівна 83573 
Литвинова Оксана Аркадіївна 82754, 82755 
Литвишко Лілія Олександрівна 83538 
Литюга Юлія Володимирівна 83707 
Лиховид Олексій Петрович 82096 
Личук Марія Іванівна 83804, 83806 
Лишенко Людмила Олександрівна 82332 
Лишенко Сергій Валерійович 82332 
Лільчицький Олег Володимирович 83884 
Лінський Ігор Володимирович 81872 
Лісенбарт Дмитро В'ячеславович 82745 
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Лісна Наталія Миколаївна 81872 
Лісниченко Дмитро Вікторович 84001 
Лісняк Андрій Олександрович 82295 
Лісовий Андрій Васильович 83612 
Лісовська Ольга Василівна 82616, 82618 
Лісоцький Роман Васильович 82650 
Літвінова Олена Вячеславна 83765, 83772, 83818 
Літинська Валентина Анатоліївна 83941, 83942, 83943 
Ліфар Анна Анатоліївна 83547 
Ліхо Олена Антонівна 82701 
Ліштаба Тетяна Василівна 82216, 82217, 82218, 82219, 82220 
Ліщенко Наталя Федорівна 83872 
Ліщинська Світлана Валеріївна 82369 
Ліщишина Олена Миколаївна 82236 
Лоб Святослав Іванович (OL'SVOL'D) 83867 
Логвинова Галина Андріївна 82667 
Ложачевська Олена Михайлівна 83538 
Лоза Аркадій Васильович 82636 
Лозинський Владлен Олегович 83899 
Лозинський Олег Євгенійович 83899 
Лозовой Віктор Олексійович 81971 
Ломов В'ячеслав Генадійович 83964 
Лопін Євгеній Борисович 82070 
Лопушан Тетяна Володимирівна 83821 
Лохвицька Любов Василівна 83321 
Лояк Лілія Миколаївна 82526, 82532, 82538, 82539 
Лужецька Олеся Богданівна 81981 
Лук'яненко Ірина Григорівна 82284 
Лук'янова Наталя Петрівна 83529 
Лукашевич Максим Володимирович 83030 
Лукашенко Леонід Володимирович 82468 
Лукашов Максим Вікторович 82074 
Лукашук Максим Валерійович 82634 
Лупашко Олексій Анатолійович 83694 
Любачевський Максим Васильович 82995 
Любов Андрій Іванович 83809 
Любохинець Людмила Миколаївна 82098, 82099 
Люклян Олег Васильович 83627 
Люльов Олексій Валентинович 83599, 83600, 83601, 83603 
Лякін Віталій Михайлович 82083 
Ляліна Наталя Петрівна 83361 
Лях Ірина Іванівна 82940 
Ляховченко Наталія Володимирівна 83730 
Ляшенко Артем Володимирович 82747 
Ляшенко Олексій Іванович 83307 
Ляшук Олексій Миколайович 82986 
Маєвська Ірина Вікторівна 83414 
Мазанов Костянтин Анатолійович 82700 
Мазаракі Анатолій Антонович 83758 
Мазур Андріана Володимирівна  83159 
Мазур Олександр Анатолійович 83278 
Мазуренко Олександра Валентинівна 82804 
Мазуренко Олена Василівна 83503, 83682 
Майборода Римма Вадимівна 81951 
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Майданик Євген Олександрович 82530 
Маймур Євгенія Феліксівна 83480 
Макаренко Анастасія Сергіївна 83609, 83613 
Макаренко Сергій Миколайович 83561 
Макаричев Максим Володимирович 81903 
Макарічев Віктор Олександрович 83046, 83047, 83048 
Макаров Денис Валерійович (McDen) 82673, 84016 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна 82367 
Макодзеб Василь Миколайович 83546 
Максим'юк Анатолій Миколайович 82515 
Максименко Іван Андрійович 83424, 83425, 84007 
Максименко Юрій Борисович 83577 
Максютов Андрій Олексійович 83234 
Малацідзе Віра Петрівна 83282, 83283, 83284, 83285 
Малашенко Людмила Олексіївна 83581 
Малицька Євгенія Дмитрівна 82231 
Малишевський Олег Володимирович 82571, 83084 
Малишко Ганна Віталіївна 81886, 81888, 81890 
Малишко Ірина Олегівна 82333 
Малій Моше Пінхас 81912 
Малій Моше Пінхас Віталійович 82629, 82630 
Малішевський Олександр Віталійович (VKDS) 82093, 82417 
Маллаєв Вагіф Рамізович 81863 
Мальчевська Регіна Сергіївна 81901 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 81962 
Мамалига Володимир Михайлович 81865 
Мамонова Катерина Миколаївна 83511 
Маначинська Юлія Анатолівна 83978, 83979, 83980 
Манько Олег Віталійович 83738 
Манькусь Ірина Володимирівна 82622, 82623 
Маркова Маріанна Владиславівна 83924, 83925 
Маркова Світлана Василівна 83539 
Маркович Анатолій Петрович 83830 
Марова Світлана Феліксівна 83458 
Мартиненко Валентина Віталіївна 83424, 83425, 84007 
Мартинова Лілія Борисівна 83735, 83736 
Мартинюк Петро Миколайович 81921 
Мартинюк Тетяна Віталіївна 82605, 82606 
Марусяк Сніжана Геннадіївна 82317 
Марута Наталія Олександрівна 82411 
Марущак Сергій Миколайович (Муассак, Muassak, 
Sergio Muassak) 

83043 

Марченко Анна Вікторівна 82449, 82450, 82451 
Маслак Марія Володимирівна 82479 
Маслак Ольга Іванівна 82479, 82480, 82481 
Маслобойщиков Сергій Володимирович 82819 
Мастрюков Анатолій Михайлович 83101 
Матвійчук Андрій Вікторович 83512 
Матохнюк Людмила Олександрівна 83577 
Матушевич Любов Миколаївна 82936, 83023 
Махновець Юлія Анатоліївна 82423 
Махомета Тетяна Миколаївна 82569, 82570, 83378 
Мацелик Михайло Олексійович 83611 
Мацелик Тетяна Олександрівна 84008 
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Мацелюх Наталія Петрівна 83424, 83425, 84007 
Мацюра Оксана Іванівна 83655, 83656, 83657, 83658, 83659, 83660 
Маяр Віктор Андрійович 83988 
Медведєва Марія Олександрівна 82569, 83010, 83084 
Медвідь Вікторія Юріївна 82743 
Мелащенко Андрій Олегович 82614 
Мелушова Ірина Юріївна 83626 
Мельник Вячеслав Вікторович 83012 
Мельник Любов Дмитрівна 83400 
Мельник Оксана Іванівна 83229 
Мельник Олена Петрівна 84009 
Мельник Ольга Іванівна 83898 
Мельник Тетяна Миколаївна 83761 
Мельничук Валерія Василівна 81941 
Мельнікова Олена Олександрівна 84000 
Менцак Андрій Васильович 82557 
Меняйлов Євген Сергійович 82875 
Мережко Єлизавета Данилівна 83291 
Мерешко Єлизавета Данилівна 83217 
Месюра Володимир Іванович 82664, 82910 
Метеленко Наталя Георгіївна 83932 
Микитенко Неля Володимирівна 83762 
Микитюк Орися Юріївна 82956, 82979, 83031 
Миколайко Валерій Павлович 83233 
Миргородський Андрій Сергійович 83537 
Мироненко Надія Григорівна (Надежда Мир) 83972 
Миронов Микола Ігоревич 82527 
Мирончук Олександр Вікторович 82047 
Мисник Тетяна Григорівна 82672 
Митко Микола Васильович 82516 
Митяй Зоя Олегівна 83887 
Митяй Світлана Анатоліївна 82549, 82550 
Михайленко Аля Вікторівна 82101, 82102, 82103 
Михайленко Наталя Олександрівна 83562 
Михайленко Оксана Василівна 83321 
Михайлів Світлана Вікторівна 83905 
Михайлов Андрій Миколайович 82584 
Михайлова Марія Володимирівна 83626 
Михайлова Олена Валентинівна 82647, 82648, 82660 
Михальченко Наталія Вячеславівна 82469, 82470, 82471 
Мицюк Світлана Василівна 83245 
Мігус Ірина Петрівна 83075, 83362 
Мік Дмитро Федорович 83497, 83498 
Мікрюкова Катерина Олександрівна 83542 
Мілевська Альона Олександрівна 82460, 82461, 82462, 82463, 82464 
Мілова Тетяна Миколаївна 82567, 82568 
Мільков Володимир Леонідович 82321, 82331, 82353 
Мільчевська Ганна Сергіївна 83028, 83507 
Міндер Вікторія Володимирівна 83017, 83018 
Мінко Олександр Іванович 81872 
Мінчев Дмитро Степанович 82786 
Міняйлук Сергій Миколайович 82812 
Мірошник Олександр Олександрович 83145 
Мірошниченко Анатолій Анатолійович 83216 
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Мірошниченко Майя Сергіївна 82091 
Мітченко Галина Валеріївна 83538 
Міцкевич Валерій Володимирович 83553 
Мічута Ольга Романівна 81921 
Мішалов Володимир Дем'янович 83016 
Міщенко Владислав Миколайович 84012 
Міщенко Марина Сергіївна 83383 
Міщенко Олег Олександрович 83163 
Міщенко Тамара Сергіївна 84012 
Міщенко Тетяна Михайлівна 82642, 82643, 82644, 82645 
Міщерякова Олена Вікторівна 82445 
Мовчан Костянтин Олександрович 83038, 83039, 83040 
Мозговий Володимир Васильович 83830 
Мойсієнко Анатолій Кирилович 83363 
Молчанова Олена Дмитрівна 82742 
Момот Олена Олегівна 83310 
Момотюк Вероніка Олександрівна 83346 
Моня Андрій Григорович 82189, 82191 
Монько Юрій Олегович 83398 
Моргун Ярослав Володимирович 81903 
Моргунцова Світлана Андріївна 82225 
Морева Вікторія Володимирівна 83457, 83458, 83460 
Моренцова-Шулик Олена Сергіївна 83318 
Морєв Олександр Анатолійович 82788 
Мороз Володимир Іванович 82197 
Мороз Ірина Олегівна 83759 
Мороз Катерина Юріївна (Катя Маліборська) 82195 
Мороз Олександр Миколайович 83145 
Мороз Олена Омелянівна 83731 
Мороз Ольга Григорівна 82087 
Морозенко Олена Петрівна 81884, 81885, 81886, 81887, 81888, 81890, 81891 
Морозов Андрій Васильович 82928 
Морозов Ігор Ілліч 82654 
Морозова Анна Петрівна 81968 
Москалевська Інна Олексіївна 82330 
Москальова Людмила Юріївна 82454, 82455, 83027, 83028, 83507 
Мосякова Ірина Юліївна 83158 
Мудра Вероніка Валеріївна 83826 
Мудраков Віталій Вікторович 83571, 83572 
Музика Олег Степанович 82603, 83637 
Музя Євген Михайлович 82245 
Муковіз Олексій Павлович 83227 
Мулявка Дмитро Григорович 82595 
Муратов Віктор Володимирович 83293, 83294, 83295 
Мурашкін Віталій Анатолійович 82314 
Мурзановська Аліна Владиславівна 83576 
Мухаровська Інна Романівна 83925 
Мягкий Олександр Валерійович 82001 
Мясоутов Шаміль Каюмович 83663 
Набуров Владислав Леонідович 83534 
Нагорна Олена Олександрівна 82225 
Надтока Денис Михайлович 82688 
Надтока Олена Володимирівна 82688 
Назаренко Михайло Володимирович 82247, 82248 
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Назаренко Наталія Володимирівна 81967 
Назаренко Сергій Іванович 83063 
Назаренко Тетяна Миколаївна 82421 
Назаров Микола Ігорович 82589, 82590 
Назарова Тетяна Юріївна 81922 
Назарук Віталій Петрович 81989 
Ната Иванчук (псевдонім) 83161 
Наталия Ладини (псевдонім) 82162, 82163 
Наталія Гунько (псевдонім) 82805 
Науменко Дар'я Олександрівна 83992 
Науменко Костянтин Володимирович (Laars 
Naumenko) 

83993 

Науменко Наталія Юріївна 83838, 83839 
Наумов Дмитро Олександрович 82948, 82949, 83103, 83104 
Наумов Олег Геннадійович 82178, 82651, 83679 
Нацвлішвілі Юрій Олексійович 82834 
Нацина-Марченко Оксана Олександрівна 83316 
Невойт Петро Михайлович 83317, 83995 
Неволов Василь Васильович 82367 
Неволько Олександр Михайлович (Олександр Волос) 83638, 83639, 83640 
Недбаєвська Людмила Степанівна 82622, 82623 
Нежевело Валентина Вікторівна 83868 
Незабитоський Георгій Вадимович 83052 
Некрасенко Лариса Анатоліївна 82669 
Ненько Юлія Петрівна 82358, 82359 
Непша Олександр Вікторович 83175 
Несіна Інна Миколаївна 83456 
Нестеренко Олег Миколайович 82600 
Несходовський Ілля Сергійович 83763 
Нетреба Федір Васильович 82699 
Нетребський Володимир Васильович 83727, 83728, 83729, 83733 
Нємов Георгій Олександрович 82008 
Нікітюк Марися Юріївна 83049 
Ніколаєв Микола Леонідович 82361 
Ніколаєва Наталя Андріївна 82655, 82658 
Ніколаєнко Ольга Вікторівна 82912 
Ніколенко Лідія Тимофіївна 82423 
Нікольчева Марина Сергіївна 82390 
Німий Ігор Богданович 83971 
Ніцой Андрій Анатолійович 83532, 83533 
Ніцой Лариса Миколаївна 83532, 83533 
Новицький Володимир Станіславович 83250 
Новицький Ігор Олексійович 82781 
Новік Сергій Миколайович 83310 
Новікова Ірина Едуардівна 83245, 83725, 83726 
Новікова Олена Павлівна 82725 
Новрузов Руслан Ісмаїлович 83249 
Носач Лариса Леонідівна 81902, 82946, 82947 
Носик Олександр Геннадійович 83939 
Носирєв Олександр Олександрович 81978, 81979, 81980 
Носкова Світлана Анатолівна 81955 
Овчаренко Євген Іванович 81954 
Овчарук Ірина Вікторівна 83595 
Овчінікова Олеся (Olesia Ka) 82483 
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Огарєнко Тетяна Анатоліївна 82542, 82543, 82544, 82545, 82546, 82547 
Огульчанська Оксана Анатоліївна 82763 
Одинченко Лариса Костянтинівна 82597 
Олар Олена Іванівна 82956, 82979, 83031 
Олег Гриф (псевдонім) 81932, 81933 
Олейнікова Людмила Григорівна 82014, 82015 
Олександр Сумський (псевдонім) 83157 
Олексенко Юлія Артурівна 82330 
Олексій Спицький (псевдонім) 82984 
Олексюк Оксана Євгенівна 83889, 83890, 83891, 83892 
Олексюк Олеся Миколаївна 83376 
Олешко Олена Геннадіївна 83381 
Олійник Антоніна Костянтинівна 82366 
Олійник Наталя Миколаївна 83561 
Олійник Тетяна Іванівна 83064, 83065, 83066, 83067, 83068, 83126 
Ольга Сольвар (псевдонім) 82626 
Омельченко Оксана Ігорівна 82739, 82895, 82896 
Омельченко Роман Володимирович 82047 
Омельчук Любов Василівна 83134, 83435, 83436, 83438, 83515 
Онишко Олег Володимирович 83911, 83912, 83913, 83914, 83915 
Онишко Світлана Василівна 83906, 83907, 83908, 83909, 83910 
Онищенко Володимир Олександрович 81966 
Онищенко Світлана Володимирівна 81965 
Оношенко Сергій Петрович 81964 
Орап Олексій Ростиславович 82085 
Орлова Алла Іванівна 82000 
Осадчук Світлана Вікторівна 82000 
Осецький Валерій Леонідович 83245 
Осипенко Світлана Олександрівна 83446, 83447, 83448, 83449, 83450, 83451 
Осіпова Лариса Василівна 83736 
Осіпюк Микита Володимирович 82055 
Останін Геннадій Олександрович 82125, 82126 
Остапенко Ельвіра Олексіївна 83394, 83701 
Остапішина Ольга Едуардівна 83359 
Остафійчук Дмитро Іванович 83031 
Остріков Павло Владиславович 83087 
Остроховски Іван 82426 
Осьмьоркіна Наталя Михайлівна 83008 
Отрешко Людмила Миколаївна 82937, 82962 
Отрішко Інна Анатоліївна 82236 
Охріменко Станіслав Сергійович 82809 
Охрімчук Володимир Васильович 83737, 83738 
Очерет Ольга Вікторівна 84005 
Павел Алмазов (псевдонім) 81973 
Павел Соборный (псевдонім) 82393 
Павленко Марина Миколаївна 82964 
Павленко Михайло Михайлович 83737, 83738 
Павліченко Олена Володимирівна 83961 
Павловський Олексій Михайлович 83254, 83255, 83258 
Павлюк Тетяна Іванівна 83736 
Павлюченко Валентина Володимирівна 83799 
Падалка Андрій Миколайович 83985 
Паладюк Володимир Васильович 82979 
Паладьєва Алла Федорівна 83125 
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Паламарчук Олексій Віталійович 82834 
Палієнко Олег Ігоревич 82264 
Палійчук Тетяна Володимирівна 82592 
Панасюк Тамара Вікторівна 83271 
Пантелєєв Олексій Валерійович 83100, 83299 
Панфілов Антон Миколайович 81911, 82839 
Панченко Олег Анатолійович 82068 
Панченко Роман В'ячеславович 82375 
Панько Тамара Василівна 82411 
Параниця Надія Володимирівна 82342 
Парац Алла Миколаївна 83785, 83786 
Парумба Богдан Володимирович 83045 
Парус Євген Володимирович 83478 
Пархаєва Наталія Вікторівна 83757 
Парходько Юрій Миколайович 83824 
Пархоменко Олексій Олександрович (VKDS) 82093, 82417 
Пасічник Ірина Володимирівна 82187 
Пасічник Михайло Францевич 82236 
Пасьовин Наталія Айдерівна 83958 
Пачева Наталія Олександрівна 83377 
Пашко Павло Володимирович 82113, 82114, 82115, 82116, 82117 
Пеганова Мирослава Валеріївна 82783 
Пелихівська Тетяна Михайлівна 82668 
Пеліщук Микола Миколайович 84007 
Перконос Петро Іванович 82685, 82686 
Перфільєва Майя Володимирівна 83081, 83082 
Перцов Андрій Володимирович 83742, 83743, 83744 
Петкогло Анатолій Миколайович 83057 
Петракевич Тетяна Олександрівна 82378 
Петренко Володимир Андрійович 82676, 82677 
Петренко Євгенія Юріївна 82150 
Петренко Людмила Анатоліївна 83706, 83707 
Петренко Ольга Іванівна 83587 
Петренко Павло Степанович 83005 
Петров Олександр Васильович 83730 
Петруня Рімма Миколаївна 82843 
Печерська Анна Іванівна 83296 
Пивоваров Артем Володимирович 83179, 83180, 83181, 83182, 83183, 83184, 83397, 

83621, 83622, 83623, 83624, 83625 
Пивоваров Євген Павлович 83088 
Пидоренко Дар'я Олександрівна 83900 
Пилипенко Ігор Олегович 81962 
Пилипчук Андрій Борисович 83273 
Писарець Ольга Петрівна 82205, 82207 
Півторак Діана Олександрівна 83251, 83252, 83253, 83254, 83255, 83256, 83257, 

83258 
Підбуцька Ніна Вікторівна 82624 
Підварко Тетяна Олексіївна 83259 
Підвисоцький Валентин Генріхович 83115 
Підкопай Денис Олегович 83864 
Підлипняк Ірина Юріївна 83509, 83510 
Пімоненко Тетяна Володимирівна 83599, 83600, 83601, 83603 
Піроженко Наталія Вікторівна 82000 
Піскунова Олена Валеріївна 82690, 82691 
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Піщанська Нонна Олександрівна 82741, 82742 
Пластун Тетяна Леонідівна 82992 
Платов Ілля Михайлович 83254, 83255, 83258 
Плахтєєв Анатолій Павлович 82084 
Плахтій Максим Олександрович 82465 
Плехов Сергій Миколайович 82179 
Повещенко Кирило Олександрович 82316 
Поворознюк Інна Миколаївна 83006, 83007, 83009 
Погорельчук Володимир Анатолійович 83973 
Погребняк Денис Володимирович 83479 
Погребняк Сергій Віталійович 82684 
Погуляй Сергій Сергійович 83056 
Поджарський Михайло Абрамович 82364 
Подзігун Світлана Миколаївна 82868, 83379 
Подозьорова Анжела Володимирівна 83670 
Подольський Василь Васильович 82810 
Подольський Володимир Васильович 82810 
Позур Михайло Юрійович 83400 
Полениця Петро Володимирович 82449, 82450, 82451 
Полєхіна Вікторія Миколаївна 83382, 83384 
Поліщук Олександр Сергійович 83572 
Поліщук Сергій Володимирович 82937, 82962 
Поліщук Тетяна Вікторівна 82570, 83378 
Половка Сергій Григорович 83234 
Положешний Володимир Володимирович 81917 
Полюга Світлана Ігорівна 83678 
Поляков Андрій Миколайович 82780 
Поляков Олександр Анатолійович 82834 
Полякова Інна Михайлівна 82780 
Поляруш Світлана Іванівна 82104, 82105, 82106 
Поміновський Сергій Олександрович 81882 
Понагайба Микита Володимирович 83749 
Пономаренко Марина Сергіївна 82971 
Пономарець Ганна Миколаївна 82765, 82766, 82767 
Попенко Ярослав Володимирович 82148, 82164 
Попіченко Василь Миколайович 83057 
Поплавський Анатолій Вацлавович 81874, 81876, 81878, 81879, 81880 
Попов Віктор Васильович 81995 
Попов Микола Петрович 82000 
Попов Сергій Афанасійович 82000 
Попов Сергій Борисович 82236 
Поповенко Ніна Самуїлівна 83686 
Поповиченко Ірина Валеріївна 83987 
Породько-Лях Ольга Вікторівна 82391 
Порошенко Марина Анатоліївна 83983 
Посвістак Олеся Анатоліївна 81935 
Посилкіна Ольга Вікторівна 83746, 83748, 83751, 83765, 83766, 83767, 83768, 

83769, 83770, 83771, 83772, 83818, 83819, 83820, 
83933, 83935, 83937 

Поснова Тетяна Вікторівна 83424, 83425, 84007 
Постол Олена Ігорівна 84001 
Постоленко Ірина Сергіївна 83236 
Потапчук Євген Михайлович 82299, 82300 
Поточилов Руслан Валерійович 82685, 82686 
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Працьовитий Роман Євгенович 82172 
Приймак Наталія Василівна 82173 
Примост Валерій Юрійович 82427, 83540 
Присяжнюк Оксана Володимирівна                                  
(Ксенія Заставська) 

82553 

Притула Ірина Володимирівна 82222, 82223, 82730, 82731, 82732, 82733, 82734, 
82735, 82736, 82737, 83176, 83177, 83178 

Приходченко Людмила Леонідівна 82000 
Приходько Володимир Васильович 82991 
Прищепа Алла Миколаївна 82094, 82502, 82503, 82599 
Прімєрова Олена Костянтинівна 82284 
Прінсесс Баґратіон Каріна Володимирівна (Карина 
Багратион) 

82315 

Прокопенко Ірина Адольфівна 82588, 82592, 82904, 82905, 82908 
Прокоф'єв Геннадій Леонідович 82565, 83125, 83127 
Пронякін Юрій Вікторович 82419 
Пронякін Юрій Вікторович (VKDS) 82417 
Пропіснова Вікторія Володимирівна 82236 
Просіна Ольга Володимирівна 82423 
Проскурня Олена Михайлівна 83442, 83443, 83444, 83445 
Проскурня Сергій Владиславович 83306 
Просяннікова Яна Михайлівна 82724 
Протасова Ольга Валеріївна 82740 
Прохасько Тарас Богданович 82192 
Прохорова Лариса Анатоліївна 83175 
Прохоровський Андрій Станіславович 83395 
Проценко Андрій Анатолійович 83085 
Процюк Валентин Петрович 83799 
Процько Євгенія Сергіївна 83123 
Пугачов Георгій Валерійович 83479 
Пурський Олег Іванович 83759 
Пустова Наталія Олексіївна 83938 
Пустова Світлана Миколаївна 82703 
Пустовий Богдан Леонідович 83843 
Пущик Ірина Мирославівна 83347 
Пчелінцев Дмитро Олексійович 83557 
Пшиченко Вікторія Вікторівна 83491 
Радзівіл Тетяна Анатоліївна 83064, 83067, 83068, 83126 
Радзівілл Олександр Анатолійович 83344, 83345 
Радіонова Наталія Йосипівна 83575, 83697 
Радченко Дмитро Володимирович 83543 
Радченко Микола Васильович 82970, 83116 
Радченко Наталія Геннадіївна 83453, 83468 
Раєвнєва Олена Валентинівна 83956 
Райковська Тетяна Леонідівна 83395 
Райнюк Віталій Петрович (Віктор Ронік) 82486, 82487, 82488, 82489, 82490 
Рац Ольга Миколаївна 82739, 82896, 82897 
Ребар Інесса Василівна 82441 
Ревенко Наталя Валеріївна 84013, 84014, 84015 
Резникова Ксенія Вячеславівна 82394 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 83069 
Река Ольга Василівна 83089 
Рєпін Дмитро Олександрович 83398 
Ржевська Наталія Вікторівна 83351, 83352, 83353 
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Рибальченко Ніна Павлівна 83174 
Рибачук Вадим Михайлович 83246 
Риза Лілія Валентинівна 83714 
Рисований Олександр Миколайович 83148, 83557 
Різоль Андрій Володимирович 83418 
Робакідзе Темурі Михайлович 82007 
Робський Владислав Олександрович 82320 
Ровинська Катерина Ігорівна 83576 
Ровинський Юрій Олександрович 83576 
Рогозян Юлія Сергіївна 81955 
Роєнко Людмила Миколаївна 83673, 83674, 83675 
Рожок В'ячеслав Олександрович 82326 
Роза (псевдонім) 83994 
Розен Віктор Петрович 83989 
Розова Катерина Всеволодівна 83841, 83842 
Роїк Олександр Митрофанович 81874, 81876, 81878, 81879, 81880 
Роїк Олександр Сергійович 83013 
Ройтман Нісон Менделевич 82124 
Романець Наталія Радомирівна 83539 
Романський Олександр Олександрович 84019 
Романченко Дмитро Анатолійович 83878, 83879 
Романчик Тетяна Володимирівна 82864, 82865, 82866, 82867, 83416 
Романюк Дмитро Анатолійович 82056, 82057 
Романюк Костянтин Володимирович 81921 
Романюк Олександр Никифорович 83400 
Романюков Микола Генріхович 82318 
Романько Руслан Петрович 82230 
Ромат Євгеній Вікторович 83755 
Россихіна-Галича Ганна Сергіївна 81868 
Россіхін Василь Вячеславович 83940 
Ротт Олексій Сергійович 82774 
Рощенко Олексій Миколайович 83039 
Рубан Олена Анатоліївна 83776, 83777, 83778 
Рубаненко Олександр Євгенійович 83073 
Рубашевська Олена Олегівна 82174 
Рубцова Наталя Миколаївна 82924, 82925, 82926, 82927, 83467, 83468 
Руденко-Сударєва Лариса Володимирович 83700 
Руденко Олена Віталіївна 82010, 82011, 82012, 82013 
Руденко Світлана Анатоліївна 82810 
Руденко Сергій Сергійович 82983 
Руденок Оксана Петрівна 81976 
Рудюк Світлана Анатоліївна 83102 
Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski) 81915 
Ружицький Олексій Васильович 82171 
Рябенький Сергій Олександрович 82221 
Рябець Олександр Михайлович 82790 
Рябініна Ольга Михайлівна 83774, 83775 
Рябокінь Тарас Васильович 83424, 83425, 84007 
Рябоконь Валентина Васильївна 82334, 82335, 82336 
Рябушенко Олександр Миколайович 82856 
Рябцев Сергій Олександрович 83554 
Рябченко Юрій Юрійович 83109, 83110, 83111, 83128, 83129 
Рябчук Оксана Григорівна 82493, 82494, 82495 
Сабаліс Олена Вікторівна 82414 
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Саваріна Ірина Петрівна 82929 
Савельєв Олексій Олександрович 83117 
Савенко Вячеслав Якович 83580 
Савенко Олег Станіславович 83536 
Савицька Наталія Леонідівна 83626 
Савицька Тетяна Володимирівна 83078 
Савін Юрій Хомич 82516 
Савіна Галина Григорівна 83036, 83279 
Савченко Ганна Сергіївна 81971 
Савченко Станіслав Валерійович 82814 
Савчук Северин Федорович 83668 
Савчук Тамара Олександрівна 82173 
Сагайдак Ірина Степанівна 82817, 82818 
Сагайдак Михайло Петрович 82422 
Садова Ганна Юріївна 83373 
Садовський Олександр Володимирович 82009 
Сажнєв Михайло Леонідович 83408 
Салига Тарас Юрійович 82403 
Самодрал Юлія Ігорівна 83340, 83341 
Самойленко-Тидір Вікторія Андріївна 82753 
Самчишин Олексій Володимирович 83737 
Сапрон Наталя Олександрівна 82435 
Сапронов Іван Андрійович 82228 
Сапун Тетяна Олександрівна 83166 
Сафанов Роберт Мордахаєвич 81883, 82939 
Сафін Олександр Джамільович 83384, 83385 
Саханєнко Сєргєй Єгоровіч 82000, 83576 
Сахарова Тетяна Семенівна 82236 
Сахацька Аліна Борисівна (Аліна Долина) 82484 
Саша Бриг (псевдонім) 82844, 82844 
Саюк Валентина Іванівна 83313, 83314 
Свистунов Олексій Юрійович 83213 
Свінцицька Наталія Леонідівна 82827 
Світлична Карина Станіславівна 83766, 83767, 83769, 83935, 83937 
Священко Зінаїда Василівна 82619, 82620, 83266 
Священко Руслан Борисович 81977 
Севастьянова Даріна Олександрівна 81967 
Севідов Сергій Федорович 82508 
Седих Кіра Валеріївна 83904, 83905 
Селезньов Сергій Володимирович 83667 
Семенчук Юрій Дмитрович (Йогі Іша) 82525 
Семерякова Аліна Валеріївна 83099 
Семікіна Олена Євгеніївна 82411 
Семко Микола Миколайович 83405, 83406, 83411, 83412, 83413 
Семко Роман Богданович 82284 
Сендецький Микола Миколайович 81993 
Сенік В'ячеслав Михайлович 82923 
Сенько Альона Володимирівна 82758 
Сербін Анатолій Гаврилович 83940 
Сергійчук Олена Миколаївна 82232 
Сердюк Ігор Олександрович 83033 
Сердюк Олександр Віталійович 81971 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 82482 
Сємчук Андрій Валентинович 82237 
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Сєрєбряк Ксенія Ігорівна 81955 
Сєров Микола Вікторович 83749, 83750 
Сивачук Наталія Петрівна 83821 
Сидоренко Анастасія Юріївна 83924 
Сидоренко Вікторія Вікторівна 82423 
Сидоренко Ірина Олександрівна 83017, 83018 
Сидорко Наталія Леонідівна 82444, 82596 
Сидоряк Наталя Георгіївна 83841, 83842 
Симонік Микола Едуардович 83087 
Симонов Іван Олександрович 82313 
Сирота Всеволод Маркович 83078 
Сирота Зоя Миколаївна 83078 
Сисоєнко Ірина Анатоліївна 83562 
Сита Євгенія Миколаївна 83563 
Ситник Олексій Іванович 83234 
Сіворакша Матвій Олександрович 81877, 81881 
Сімкін Олександр Ісакович 83489 
Сіора Андрій Сергійович 82496, 82504, 82505, 82506 
Сіора Віра Валеріївна 82496, 82504, 82505, 82506 
Сіора Олександр Сергійович 82496, 82504, 82505, 82506 
Сіренко Наталя Миколаївна 83898 
Сіренко Оксана Володимирівна 83419, 83421, 83423, 83434, 83440 
Сітало Артем Сергійович 83116, 83118 
Скасків Лілія Василівна 83407, 83410, 83412 
Скасків Лілія Василівна (Йоник Л. В.) 82560 
Скиба Тетяна Юріївна 82597 
Скідан Андрій Миколайович 83054 
Скіченко Олег Володимирович 82056, 82057 
Скляр Євген Вадимович 81975 
Скляренко Інна Юріївна 83589, 83590, 83591, 83592 
Скорик Марина Олегівна 83424, 83425, 84007 
Скорина Дмитро Юрійович 83940 
Скрипіна Ірина Валентинівна 83810 
Скрипка Сергій Миколайович 82507 
Скрипник Марина Іванівна 82423 
Скрипник Олена Миколаївна 82619, 82838 
Скубицька Лілія Віталіївна 82953 
Скулинець Сергій Вікторович 82195 
Скус Ольга Володимирівна 82615, 82621 
Славінська Олена Сергіївна 83580 
Сластьоненко Оксана Олександрівна 83610, 83611 
Слатвінська Леся Анатоліївна 83008 
Слатвінський Максим Анатолійович 83076, 83077, 83358 
Слєпухіна Римма Іванівна 83962 
Слєпцов Олег Семенович 83415, 83417, 83502, 83666 
Слива Олександр Анатолійович 82935 
Сливінський Олексій Анатолійович 82704 
Сліпченко Галина Дмитрівна 83776 
Слободян Всеволод Зіновійович 82209, 82210 
Слободянюк Тетяна Борисівна 83349 
Случевський Семен Олександрович 82293 
Смаглюк Любов Вікентіївна 83464 
Смаль Віктор Ігорович 82987 
Смідон Анатолій Максимович (Barry On) 82683 
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Смідон Анатолій Максимович (BarryOn) 81992 
Смірнов Олександр Юрійович 82653, 83527 
Смірнова Анна Леонідівна 82977 
Смольнякова Наталія Миколаївна 82647, 82648, 82660 
Сморжанюк Тетяна Петрівна 83816 
Снігур Христина Анатоліївна 81990 
Соболевський Валерій Владленович 83395 
Собчишин Віталій Миколайович 81983, 81984, 81985, 81986 
Совгіра Світлана Василівна 82856, 83233, 83519 
Сойчук Руслана Леонідівна 83286 
Сокирська Владилена Володимирівна 82617, 82773 
Сокол Наталія Анатоліївна 83210, 83211 
Солдатов Дмитро Вікторович 83486 
Соловей Світлана Сергіївна 81974 
Соловій Олексій Іванович 82520 
Солоненко Анатолій Миколайович 82524 
Солоха Дмитро Володимирович 83221, 83222, 83223, 83457, 83458, 83459, 83460, 

83501 
Сопіна Ярослава Вікторівна 82243 
Сопов Олександр Михайлович 82111, 82112, 82113, 82114, 82115, 82116, 82117, 

82118, 82119, 82120, 82285, 82286, 82287, 82288, 
82289, 82290, 82291 

Сорока Діана Сергіївна 82803 
Сорока Сергій Вячеславович 82692, 82697, 83187, 83189 
Сорочан Тамара Михайлівна 82423 
Сотниченко Людмила Леонідівна 83458 
Співак Руслан Веніамінович 81871 
Станєва Тетяна Іванівна 83741 
Станкевич Тетяна Валеріївна 83785, 83786 
Стародуб Вікторія Іванівна 82856 
Стародумова Аліна Вячеславівна 82127, 82128 
Старостенко Ганна Григорівна 83424, 83425, 84007 
Старостюк Алла Вікторівна 82728 
Стасевська Оксана Анатоліївна 81971 
Сташевська Ганна Василівна 82147 
Сташук Василь Миколайович 83032 
Стащук Олена Володимирівна 82993 
Стеколенко Олександр Леонідович 83089 
Степанишена Людмила Анатоліївна 82078 
Степанов Кирил Леонідович 83661 
Степанюк Світлана Іванівна 83581 
Степашко Анна Олександрівна 82314 
Степашко Володимир Семенович 82087 
Степура Володимир Володимирович 82624 
Степуріна Світлана Олександрівна 82121 
Стецюк Людмила Миколаївна 82599 
Стецюк Петро Іванович 82096 
Стойка Віталій Олександрович 83011, 83012, 83518 
Столярчук Надія Миколаївна 83503, 83682, 83963 
Стотика Ірина Георгіївна 82243 
Стотика Олександр Вікторович 82243, 82244 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович 83956 
Стрілецький Богдан Сергійович 82902 
Стрілецький Сергій Павлович 82902 
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Стріяшко Галина Миколаївна 84008 
Ступаков Максим Павлович 83544 
Суботін Сергій Васильович 82685 
Суздаль Сергій Миколайович 82846 
Супрун Валентина Дмитрівна 82030 
Супрун Тетяна Миколаївна 83037 
Суржиков Дмитро Анатолійович 82478 
Суровцев Ігор Вікторович 82421 
Суслов Володимир Юрійович 83547 
Сухін Володимир Вікторович 82477 
Суховій Лідія Анатоліївна 82519, 82521, 82522, 82523 
Сухолова Маріанна Анатоліївна 82563, 82564 
Сухомлин Володимир Федорович 82374 
Сухомлин Ольга Юріївна 83522 
Сухоруков Сергій Іванович 83730 
Сухорукова Людмила Андріївна 82019 
Сушкевич Ольга Валентинівна 83124, 83235 
Сушкіна Ганна Володимирівна 83057 
Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist) 82377 
Сушко Лариса Федорівна 82185, 82186, 82190 
Сушкова Олена Євгеніївна 82797, 82807, 82808, 82828, 82894 
Сушкова Ольга (псевдонім) 82996, 82997, 82998 
Счастлівая Олесія Сергіївна 81914 
Таблер Тетяна Іванівна 83651 
Табунщик Галина Володимирівна 82944 
Тадайон Іман 82082 
Тадеуш Олена Миколаївна 83312 
Тамбовцев Геннадій Вілійович 83166 
Тамтура Юлія Олександрівна 82975 
Танана Світлана Михайлівна 82232 
Танасійчук Юлія Вікторівна 83377 
Танклевська Наталія Станіславівна 83494 
Танчик Михайло Володимирович 83289 
Тараненко Руслан Анатолійович 82002, 82003, 82039, 82181, 82237 
Тарасенко Ігор Іванович 83758, 83764 
Тарасенко Ростислав Олександрович 83074 
Тарасова Марина Валеріївна 81915 
Тарасюк Алла Василівна 83563 
Тарасюк Ганна Олександрівна 83239 
Таратухін Юрій Анатолійович 82604 
Таращенко Володимир Анатолійович 82558, 82561, 83029 
Тасьмук Дмитро Ігорович 82910 
Татарінова Оксана Андріївна 82758 
Татьянін Вячеслав Вікторович 82806 
Тацишин Ігор Богданович 83238 
Твердохліб Євген Миколайович 82685, 82686 
Телегін Ігор Євгенович 82125, 82126 
Теліщук Микола Миколайович 83424, 83425 
Теліщук Мирослава Миколаївна 83424, 83425, 84007 
Теплюк Марія Анатоліївна 83698, 83705 
Терентьєв Андрій Юрійович 82934, 82935, 82938 
Терехов Георгій Вадимович 82274 
Терехов Максим Олегович 82250 
Терещенко Максим Анатолійович 83894 
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Терновський Володимир Олександрович 83894 
Терованесова Олександра Юріївна 82404, 82405, 82406, 82407, 82408, 82409 
Тименко Володимир Петрович 83078 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 82989, 82990 
Тимошенко Андрій Валерійович 82970, 83116 
Тимошенко Катерина Русланівна 83841 
Тимошенко Максим Олександрович 82003 
Тихонов Володимир Валентинович 83289 
Тихонов Олександр Іванович 82605, 82606 
Тичук Руслан Борисович 82552 
Тишик Наталія Володимирівна 83871 
Тищенко Олександр Михайлович 81920 
Тітік Анна Миколаївна 82988 
Тіховська Тетяна Миколаївна 83309 
Тіщенко Андрій Анатолійович 83797 
Ткач Євгенія Дмитрівна 82856 
Ткаченко Валентин Володимирович 82262 
Ткаченко Ігор Анатолійович 82715 
Ткаченко Костянтин Олександрович 83593, 83596, 83597 
Ткаченко Людмила Іванівна 82262 
Ткаченко Олександр Андрійович 83593, 83595, 83596, 83597 
Ткаченко Олександр Іванович 82088 
Ткаченко Олена Вадимівна 83702, 83704 
Ткаченко Ольга Іванівна 83593, 83595, 83596, 83597 
Ткаченко Юрій Володимирович 81988, 83734 
Ткаченко Юрій Григорович 83214 
Ткачова Євгенія Олегівна 82255 
Ткачук Віра Петрівна 83581 
Ткачук Едуард Васильович 82065, 82066 
Ткачук Марина Дмитрівна 82389 
Ткачук Олена Геннадіївна 83186 
Ткачук Станіслав Іванович 83209 
Товарніченко Владислав Григорович 82879 
Товченко Лідія Олександрівна 83884 
Токар Інна Іванівна 83969 
Токарєва Тетяна Станіславівна 82122, 82123 
Токарчук Віктор Васильович 82284 
Токмина Тарас Борисович 82686 
Толкачова Ірина Анатоліївна 83346, 83347, 83348 
Томашевський Володимир Адамович 83884 
Топала Олександра Володимирівна 82256, 82257, 82258, 82259, 82260, 82261 
Топалова Олеся Іллівна 82150 
Топор Олександр Миколайович 82056, 82057 
Топчієв Олександр Григорович 81962 
Торгало Юлія Ігорівна 82821 
Торопков Володимир Михайлович 83754 
Трач Юрій Андрійович 83050 
Третяк Анатолій Вікторович 82753 
Третьяков Василь Олександрович 82713, 83244 
Троїцька Олена Михайлівна 82453, 82454 
Троїцька Тамара Серафимівна 82453, 82454 
Трофимчук Олександр Миколайович 81870 
Трофимчук Сергій Михайлович 83712 
Трофімов Антон Євгенович 83918 
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Троц Ірена Йосипівна 83917 
Троценко Павло Дмитрович 83242 
Трояновський Єгор Борисович 82292 
Трусова Наталя Вікторівна 83894 
Труш Володимир Євдокимович 83816 
Турбіна Оксана Ігорівна 83221, 83457 
Турецький Василь Іванович 83608 
Турецький Володимир Васильович 83003, 83004 
Турецький Іван Васильович 83003, 83004 
Туріщева Людмила Василівна 81943 
Тучак Тетяна Володимирівна 82593, 82594, 82906, 82907, 82909 
Тютенко Юліанна Олегівна  83886 
Тютюник Інна Володимирівна 82446, 82447, 82448 
Тютюнник Євген Леонідович 81911, 82839 
Угрімова Ірина Володимирівна 81946, 81947, 81948, 81949, 81950 
Угрюмов Михайло Леонідович 82875 
Угрюмова Катерина Михайлівна 82875 
Удовікова Наталя Олександрівна 82708 
Уманець Ольга Віталіївна 81971 
Умрихіна Оксана Станіславівна 83065, 83066 
Урденко Олександр Георгійович 82338 
Урсу Наталія Олексіївна 82876, 82877, 82878 
Усенко Віктор Олександрович 82236 
Усенко Володимир Юрійович 83040 
Ушаков Віктор Миколайович 81952, 83545 
Ушакова Людмила Павлівна 81870 
Ушкаренко Юлія Вікторівна 82585, 82586 
Фалько Наталя Миколаївна 82268, 82269, 82270, 82296 
Фальковський Андрій Олександрович 83576 
Фарина Олександр Іванович 82284 
Фармагей Марина Вікторівна 83332 
Фарухшина Марина Шаміліївна 82423 
Федів Володимир Іванович 82956, 82979, 83031 
Федоренко Віра Іларіонівна 83714 
Федоренко Олена Миколаївна 83507 
Федоренко Павло Георгійович 83543 
Федорчук Дмитро Леонідович 83737, 83738 
Федулова Любов Іванівна 83756 
Федченко Вікторія Юріївна 82411 
Федюк Вадим Володимирович 82954 
Федяй Володимир Іванович 81998 
Фейса Богдан Іванович 83060 
Фейса Сніжана Василівна 83060, 83061 
Фесік Андрій Миколайович 82717 
Феськов Володимир Олександрович 82903 
Філатов Євген Володимирович 83197, 83198, 83199, 83200, 83201, 83202, 83203, 

83204, 83205, 83206, 83207 
Філіпов Іван Костянтинович 82518 
Філіпп'єва Тетяна Іванівна 83888 
Філіппова Любов Леонідівна 82456 
Філіпчук Степан Павлович 83811 
Філоненко Олександр Дмитрович 83554 
Філяк Ірина Василівна 83531 
Фільц Олександр Орестович 83905 
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Фінкельштейн Володимир Борисович 83322 
Фокас Ольга Андріївна 83527 
Фоменко Юлія Олександрівна 83302 
Фоміна Єлизавета Василівна 82933 
Фролов Володимир Констянтинович 82627 
Хабіб Марк Бассамович 82687 
Хабіб Ольга Олександрівна 82687 
Хавіков Ілля Володимирович 83554 
Хакан Язиджи (COACOR) 82415 
Халіна Вероніка Юріївна 82233, 82234 
Хан Володимир Олегович 82579 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 81903 
Харитонова Валентина Василівна 82601 
Харченко Олександр Анатолійович 83759 
Харченко Роман Юрійович 83269, 83270, 83272 
Хаустов Дмитро Вікторович 82039, 82181 
Хаустов Максим Миколайович 83504 
Хачатрян Валентина Валентинівна 83735 
Хворостяний Андрій Дмитрович 82001 
Хінкулова Катерина Петрівна 83087 
Хмара Тамара Миколаївна 82341 
Хмельова Марія Сергіївна (Марічка Хміль, Marichka 
Hmil, КоМаха, CoMaha) 

83633 

Ховака Євген Анатолійович 83742, 83743, 83744 
Холод Ірина Василівна 83236 
Холоденко Наталія Володимирівна 83399 
Холодна Ольга Віталіївна 83360, 83362 
Хоменко Ігор Михайлович 82360 
Хоменко Тетяна Анатоліївна 82122, 82123 
Хомида Віталій Васильович 82603, 83637 
Хомин Богдан Іванович (Назар Колодій) 82176, 83959 
Хомич Наталія Ростиславівна 82094 
Хомутінін Юрій Володимирович 83799 
Хомчак Олена Геннадіївна 83887 
Хорошевська Ірина Олександрівна 82466 
Хохолєва Тамара Володимирівна 83016 
Хохолкін Андрій Сергійович 83053 
Хошаба Олександр Мирославович 83732 
Христенко Владислав Євгенійович 83974 
Христова Тетяна Євгенівна 83684 
Хряпак Сергій Олександрович 82468 
Хрящевська Людмила Михайлівна 83355 
Цап Володимир Дмитрович 82923, 83468 
Царькова Ольга Вікторівна 82148, 82164, 82268, 82269, 82270 
Цаусакі Олександр Григорович 83604, 83605, 83606 
Цехмістер Ярослав Володимирович 82780 
Цибульник Сергій Олексійович 83251, 83252, 83253, 83256, 83257 
Цивільський Федір Миколайович 83217, 83218, 83291 
Циганенко Дмитро Романович 83197, 83198, 83199, 83200, 83201, 83202, 83204, 

83205, 83206, 83207 
Циганок Богдан Олексійович 83773 
Циганок Оксана Олександрівна 83232 
Цимбал Вадим Олександрович 82617, 82620 
Цимбал Людмила Іванівна 83703 
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Цимбал Наталія Андріївна 83235 
Цимбал Петро Васильович 83134, 83438, 83517 
Цимбал Світлана Валеріанівна 82667 
Цимбал Тетяна Яківна 83134 
Цимбалюк Анатолій Володимирович 83302 
Цимбалюк Валентина Василівна 83519 
Цюрупа Михайло Володимирович 83588 
Чадаєв Олександр Михайлович 82625 
Чалик Святослав Володимирович 83554 
Чвертко Людмила Андріївна 83077 
Чебакова Тетяна Олександрівна 83699 
Чебанова Тетяна Євгенівна 84022 
Чебикін Олексій Якович 82307, 82308 
Чеботарь Марина Юріївна (Melissa) 82035 
Чекіна Вікторія Денисівна 82940 
Чекман Іван Сергійович 82225 
Чемерис Ганна Юріївна 82815 
Чепілко Микола Михайлович 83664 
Черевко Олена Олександрівна 82554 
Чередніченко Олександр Володимирович 83441 
Черемісін Микола Михайлович 83145 
Череп Алла Василівна 82016, 82017 
Череп Олександр Григорович 82014, 82015, 82607 
Черних Валентин Петрович 82236 
Черниш Сергій Вікторович 82875 
Чернишева Юлія Сергіївна 81906, 81908, 81909, 81910, 81913 
Чернишов Євген Олександрович (Evgeniy 
Chernyshov, SYN) 

83160 

Чернишов Павло Сергійович 82922, 83059 
Чернишов Сергій Миколайович 82628 
Чернишова Лариса Олексіївна 81902, 82946 
Чернік Світлана Дмитрівна 82994 
Черно Валерій Степанович 83491 
Чернобай Ліана Іванівна 82196, 82197 
Чернобай Ольга Борисівна 82559, 83409 
Чернобровкіна Світлана Віталіївна 82301, 82302, 82303, 82304, 82305 
Чернушкіна Оксана Олександрівна 83367, 83617 
Чернявська Юлія Сергіївна 82319, 82972, 82973 
Черняк Володимир Максимович 83381 
Черняк Максим Євгенійович 83749, 83750 
Чеховська Ірина Василівна 83153, 83154, 83155, 83156 
Чєн Наталія Володимирівна 81967 
Чикусова Марина Юріївна 83755 
Чирва Галина Миколаївна 83011 
Чирва Ганна Миколаївна 83226 
Чирва Ольга Григорівна 83006, 83075 
Чирвонець Аксінія 81958 
Чкан Ірина Олександрівна 82637, 82638, 82639, 82640, 82641 
Чмельова Юлія Миколаївна 82458, 82459 
Чмут Анна Володимирівна 82585, 82586 
Чмутова Ірина Миколаївна 82255 
Чобану Євгеній Вячеславович 81964 
Чоловський Петро Михайлович 83893 
Чопей Іван Васильович 83060, 83061 
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Чопенко Дмитро Юрійович 83537 
Чопоров Сергій Вікторович 82295 
Чорна Вікторія Володимирівна 82454, 82455 
Чорна Марина Віталіївна 82647, 82648, 82660, 82945 
Чорна Наталія Миколаївна 83736 
Чорна Тетяна Миколаївна 82817, 82818 
Чорний Дмитро Олегович 83217 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 82467, 82468 
Чугунова Віра Федорівна 82492 
Чуєв Денис Сергійович 82049 
Чужиков Андрій Вікторович 83396 
Чумак Вадим Андрійович 83119 
Чумак Валентина Дмитрівна 82672 
Чумарна Марія Іванівна 82402 
Чупіна Катерина Олександрівна 83229 
Чуприна Євген Миколайович 82314, 83289 
Чуприна Леонід Федорович 83455 
Чухраєв Микола Вікторович 82274 
Шабельська Оксана Анатоліївна 82858, 82859, 82861, 82862, 82863 
Шавріна Віра Ігорівна 82856 
Шалаєва Ганна Василівна 82211, 82213 
Шапа Надія Миколаївна 83986, 83987 
Шаповал Євгенія Юріївна 83310 
Шаповал Світлана Леонідівна 83758, 83764 
Шаповалов Олександр Васильович 82707 
Шапошник Владислав Юрійович 83069 
Шапошник Ігор Андрійович 83038, 83040, 83041 
Шарко Маргарита Василівна 83559, 83560, 83561, 83562, 83563, 83564 
Шарко Олександр Володимирович 83561, 83563 
Шаров Сергій Володимирович 82518, 82519, 82520, 82524, 82769 
Шарова Тетяна Михайлівна 82521, 82522, 82523, 82524, 82764 
Шварц Ірина Володимирівна 83731 
Шведов Кирило Михайлович 82055 
Швець Олександр Вікторович 82656 
Швець Ярослава Леонідівна 82423 
Швиданенко Генефа Олександрівна 83698, 83705 
Швиданенко Олег Анатолійович 83395 
Швидкий Сергій Олександрович 82704 
Шевирін Олексій Станіславович 83717, 83718, 83719, 83720, 83721 
Шевкун Марія Вікторівна 83628 
Шевченко Анатолій Євгенович 82728, 82729, 83301, 83304, 83305 
Шевченко Іван Олексійович 81917 
Шевченко Інна Юріївна 82749, 82750, 82751, 83965 
Шевченко Марина Миколаївна 81919 
Шевченко Юлія Миколаївна 83319, 83320 
Шевчишин Олександр Михайлович 82706 
Шевчук Валерій Андрійович 83614 
Шеленкова Наталія Леонідівна 83383 
Шелест Вікторія Станіславівна 82931, 82932 
Шелест Дарья Володимирівна 82706 
Шем'якін Нікіта Іванович 83529 
Шемсединов Тимур Гафарович 82970, 83116 
Шерстобоєва Олена Володимирівна 82856 
Шерстюк Олег Олексійович 82827 
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Шершенюк Олена Миколаївна 83966, 83967 
Шестак Геннадій Анатолійович 82782, 83274, 83275, 83276, 83277 
Шестаков Максим Валерійович 83056 
Шестерікова Людмила Олександрівна 83874 
Шигун Марія Михайлівна 82932 
Шикунов Олександр Анатолійович 83069 
Шиленко Катерина Олегівна 83105 
Шилін Максим Дмитрович 83681 
Шилкіна Олена Олександрівна 82236 
Шилков Андрій Олександрович 83487, 83488 
Шиманський Рафал 83471 
Шинкаренко Ольга Павлівна 83758 
Шинкарук Василь Дмитрович 83807 
Шинкарук Олександра Василівна 83802, 83803, 83805 
Шинковська Ірина Леонідівна 82185, 82186 
Шипуліна Юлія Сергіївна 83237 
Ширман Роман Натанович 82293 
Ширшов Андрій Олександрович 82517 
Шкарабура Микола Григорович 81920 
Шкарупа Ганна Миколаївна 82491 
Шкелебей Вікторія Анатоліївна 83426, 83427, 83428, 83429, 83430 
Шкільний Зеновій Григорович 83796 
Шкодкіна Ліна Сергіївна 82224 
Школьний Олександр Олексійович 83335 
Шматковська Тетяна Олександрівна 82993 
Шмулевич Павло Володимирович 83562, 83563 
Шпанковська Ніна Григорівна 81889, 83619, 83620 
Шпень Олена Григоріївна 83404 
Шпичак Олег Сергійович 82605, 82606 
Шрам Тетяна Валеріївна 83815, 83816 
Шрубек Владислав Олегович 82129, 82130, 82131 
Штангеєва Надія Іванівна 83007, 83009 
Штифурак Віра Євгенівна 83151 
Шуба Богдан Миколайович 82952 
Шубенко Єлизавета Сергіївна 82010, 82011, 82012, 82013 
Шулдик Анатолій Володимирович 83383 
Шульга Дмитро Олександрович 81923, 81924 
Шульга Олег Анатолійович 82412 
Шульгін Геннадій Миколайович (Генрі Шухельманн) 82182 
Шуміло Ольга Станіславівна 82945 
Шумська Людмила Юріївна 83629, 83630, 83631 
Шура Наталя Олександрівна 82184 
Шут Олександр Олександрович 82264 
Щебальський Езра Анатолійович 82635 
Щебликіна Зоя Вікторівна 82676, 82677, 82678, 82681 
Щебликіна Інна Олександрівна 82678, 82681 
Щегельська Тетяна Костянтинівна 83058 
Щербак Ірина Сергіївна 83558 
Щербаков Сергій Володимирович 82554 
Щербатюк Олена Миколаївна 82159, 82160 
Щербина Андрій Олександрович 81994 
Щербина Елла Борисівна 82661 
Щербина Ірина Володимирівна 82187, 82188 
Щотка Оксана Петрівна 82583 
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Эжени МакКвин (псевдонім) 83645, 83646, 83647, 83648 
Ювсечко Ярослав Володимирович 81935 
Юлія Саніна (псевдонім) 82024, 82025, 82026, 82027, 82028, 82029 
Юрасова Алла Миколаївна 83982 
Юрченко Олександр Віталійович 83508 
Юссеф Олеся Сергіївна 82392 
Яворська Вікторія Володимирівна 81962 
Якимчук Борис Андрійович 83385 
Якимчук Ірина Павлівна 83384 
Яковенко Ірина Олександрівна 82455, 83027, 83028 
Яковець Володимир Іванович 82418 
Яковинець Анатолій Іларіонович 83985 
Яковлєв Анатолій Іванович 82202, 82203 
Якубов Артур Шамільович 83086 
Янін Олексій Євгенович 82899 
Яніцький Андрій Костянтинович 82921 
Яновська Надія Олександрівна (Nadine Yanovska) 82110 
Янько Федір Олексійович 82370 
Яремов Андрій Петрович 83580 
Яремченко Микола Вікторович 83526 
Яремчук Юрій Євгенович 81874, 81876, 81878, 81879, 81880 
Ярова Оксана Анатоліївна 82442, 82443, 83406, 83412, 83413 
Яровий Андрій Анатолійович 82165 
Ярош Анна Олександрівна 83610 
Ярошинський Валентин Тадеушевич 82056, 82057 
Яценко Вікторія Федорівна 82472, 82473, 82474 
Яцик Тетяна Петрівна 83422, 83431, 83432, 83433, 83437 
Яцишин Андрій Юрійович 82330 
Яцишина Анастасія Миколаївна 82307, 82308 
Яцух Олена Олексіївна 82923, 83465, 83468, 83496 
Яцухненко Павло Олександрович 83661 
Ящук Людмила Борисівна 83164 
Ящук Сергій Миколайович 82601 
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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 

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" 82809 
Вінницький національний технічний університет 83071, 83072, 83073, 83414, 83727, 83728, 83729, 

83730, 83731, 83732, 83733 
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

83151, 83152, 83735, 83736 

Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 82314, 83289 
Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства 
та гінекології імені академіка О.М. Лук'янової 
Національної академії медичних наук України" 

82810 

Державне підприємство "Головний проектно-
виробничий і сервісний центр комп'ютерних 
фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

82330 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 82970, 83116, 83117, 83118 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

83472, 83473, 83474, 83475, 83476 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

83587, 83588, 83589, 83590, 83591, 83592, 83593, 
83594, 83595, 83596, 83597, 83662, 83663, 83664 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

82098, 82099, 82306, 83069 

Житомирський державний технологічний 
університет 

82652 

Запорізький національний технічний університет 83309 
Запорізький національний технічний університет 82944 
Запорізький національний університет 82295, 82607, 83678 
Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" 
Національної академії аграрних наук України 

82741, 82742 

Інститут вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України 

83598 

Інститут гідробіології Національної Академії Наук 82747 
Інститут економіки промисловості Національної 
академії наук України 

 82940 

Інститут електродинаміки Національної Академії          
наук України 

82754, 82755, 83478 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

82096, 82097 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

82205, 82206, 82207 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

83753, 83754, 83755, 83756, 83757, 83758, 83759, 
83760, 83761, 83762, 83763, 83764 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

83245 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

83725, 83726 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

82086, 82087, 82088 

Науково-виробничий кооператив "Спектр" 83056 
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

82445 
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Національна металургійна академія України 81884, 81885, 81886, 81887, 81888, 81889, 81890, 
81891, 82184, 82185, 82186, 82187, 82188, 82189, 
82190, 82191 

Національна поліція України 83526 
Національна спілка письменників України 82529 
Національний аерокосмічний університет                    
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" 

82084 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

83503, 83682, 83963 

Національний педагогічний університет                          
ім. М.П. Драгоманова 

83312, 83313, 83314, 83315 

Національний технічний університет "Харківський 
Політехнічний Інститут" 

83442, 83443, 83444, 83445 

Національний транспортний університет 83835 
Національний транспортний університет 82208 
Національний університет "Львівська політехніка" 82196, 82197 
Національний університет біоресурсів і                   
природокористування України 

82934, 82935, 82936, 82937, 82938, 82961, 82962, 
82963, 82964, 82965, 83017, 83018, 83019, 83020, 
83021, 83022, 83023, 83024, 83025, 83026, 83070, 
83074, 83799, 83800, 83801, 83802, 83803, 83804, 
83805, 83806, 83807 

Національний фармацевтичний університет 83746, 83747, 83748, 83751, 83765, 83766, 83767, 
83768, 83769, 83770, 83771, 83772, 83776, 83777, 
83778, 83817, 83818, 83819, 83820, 83933, 83935, 
83937 

Національний юридичний університет імені            
Ярослава Мудрого 

81971 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 83546 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

83310 

Приватне підприємство "БРІСТАР" 83528 
Сумський державний університет 82446, 82447, 82448, 82449, 82450, 82451, 83237, 

83599, 83600, 83601, 83602, 83603 
Товариство з додатковою відповідальністю 
"Український науково-дослідний інститут харчової 
промисловості" 

82205, 82206, 82207 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 82806 
Товариство з обмеженою відповідальністю                   
"АЙКЮЖН ІТ" 

82653, 83527, 83547 

Товариство з обмеженою відповідальністю               
"Видавництво "Розумники" 

83529 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Віннком 
Україна" 

82429 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал 
Скрінз" 

83661 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ 
СО" 

83441 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

82198, 82214, 82215, 83739, 83740, 83745 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженіко 
Україна" 

81903 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтегріті 
Візіон Сервіс" 

82049 

Товариство з обмеженою відповідальністю                     
"ІТ-ІНТЕГРАТОР" 

82699 
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Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю              
"КВАРТАЛ 95" 

83773 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОМІНТЕХ КИЇВ" 

82966, 82967, 82968, 82969 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія "ГРІТІС" 

83271 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОНЕКТІС ЛТД" 

82941, 82942, 82943 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ" 

83930 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні 
системи ЛТД" 

83537 

Товариство з обмеженою відповідальністю                 
"ПРОТОКА ЦЕНТР" 

82685, 82686 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селтон" 83964 
Товариство з обмеженою відповідальністю                  
"СИСТЕМА М" 

83398 

Товариство з обмеженою відповідальністю                 
"СІЕС ТЕК" 

83543 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 83749, 83750 
Товариство з обмеженою відповідальністю                    
"СОФОС" 

82264 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія 
мистецтв "СМАЙЛ" 

82659 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЗІ" 83554 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тірас-12" 82954 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-
БАРС" 

82603, 83637 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Фінансова компанія "ВАП-КАПІТАЛ" 

82179 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Церта" 81882 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

82782, 83274, 83275, 83276, 83277 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮСКАН 
УКРАЇНА" 

82085 

Товарна біржа "Всеукраїнська лісова біржа" 83553 
Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки 
України 

82793, 82794, 82795, 82796, 82798, 82799, 82800, 
82801, 82802, 82885, 82886, 82887, 82888, 82889, 
82890, 82891, 82892, 82893, 83038, 83039, 83040, 
83041, 83042 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 82018, 82019, 82020, 82021, 82022, 82023, 82250, 
82251, 82252, 82253, 82661, 83477, 83972, 83973, 
83974, 83975 

Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

81902, 82647, 82648, 82660, 82945, 82946, 82947, 
83210, 83211 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

82748, 82749, 82750, 82751, 82752, 83212, 83213, 
83810, 83965, 83966, 83967, 83968, 83969 

Харківський національний медичний університет 83504, 83505 
Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

83670, 83774, 83775, 83961, 83962 
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Зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору за 
клопотанням сторін договору 
 

Номер рішення 
про реєстрацію 

договору 

Повне найменування сторін 
договору 

Зміни 

2520 Пашкевич Леонід Полікарпович, 
Смоловик Олег Олександрович - 
ПРАЙД КЕПІТАЛ ЛЛП (PRYDE 
CAPITAL LLP) 
 

Строк дії договору: по 04.12.2018 року 

2587 Пашкевич Леонід Полікарпович, 
Смоловик Олег Олександрович -  
ПРАЙД КЕПІТАЛ ЛЛП 
(PRYDE CAPITAL LLP) 
 

Строк дії договору: по 04.12.2018 року 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

80525 02.10.2018 
80040 31.10.2018 
80192 21.11.2018 
26462 28.11.2018 
82613 20.12.2018 
82654 20.12.2018 
82232 20.12.2018 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про реєстрацію 
договорів, які стосуються права автора на твір 
 

Номер реєстрації договору 
(номер рішення) 

Дата публікації та номер 
бюлетеня 

Слід читати 

80525 26.10.2018, 50 Боднарук Олег Дмитрович 
80192 26.10.2018, 50 Назва твору "Первая трансформационная ноосферная 

игра "Квант Жизни" ("Quantum of Life")" 
26462 27.02.2009, 17 Товариство з обмеженою відповідальністю "НВФ 

"ІНПРОЕКТ", вул. Антоновича, 172, офіс 1215,           
м. Київ, 03150 

65757 29.07.2016, 41 Письмовий твір наукового характеру "Инверсная 
модель Ω - научная база натуральной философии" 
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