
 

 

 

 

 

Міністерство 

розвитку 

економіки,  

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України 

 
Державне 

підприємство 

«Український  

інститут 

інтелектуальної  

власності» 

 
 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

                                Бюлетень № 54 

 

Видається  з 2002 року 

 

Відомості, вміщені в даному бюлетені,  
вважаються опублікованими 27 вересня 2019 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                   КИЇВ – 2019 
 
 
 

––– 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали розділів "Відомості про реєстрацію авторського 

права на твір", "Відомості про реєстрацію договорів, які 

стосуються права автора на твір" надруковано в редакції 

заявника 

© Міністерство розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарстваУкраїни, 2019 

© Державне підприємство «Український 

 інститут інтелектуальної власності», 2019 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 
 

 

3 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90237  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія Миколаївна  
 
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 "Блокатор ишемического 
каскада"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90238  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Наталія Миколаївна  
 
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 "Блокатор ішемічного 
каскаду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90239  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Валентина 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)  Наукова стаття "Особливості словозміни числівників в українських 
запорізько-надазовських говірках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті на прикладі групи запорізько-надазовських говірок 
досліджується словозміна кількісних числівників. Автор визначає 
центральні та периферійні форми числівників у граматичній системі, 
спираючись при цьому на діалектні тексти українських степових 
говірок Запорізького Надазов'я.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90240  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Валентина Миколаївна, Пачев Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Наукова серія "Болгари Північного Приазов'я: 
історія, мова та культура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано науково-дослідницьку діяльність 
Мелітопольського центру болгаристики, що представлена у науковій 
серії "Болгари Північного Приазов'я: історія, мова та культура". 
Висвітлено значення здійсненого наукового вивчення історії, мови та 
традиційної культури болгарської етнічної групи Північного Приазов'я 
впродовж 2009-2016 рр. для подальшого комплексного дослідження 
болгарської діаспори в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90241  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева 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)  Наукова стаття "Формування системи запорізько-надазовських 
гідронімів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета дослідження - опис запорізько-надазовської групи гідронімів у 
структурно-семантичному та етимологічному аспектах. Об'єкт  
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наукової студії становить система назв водойм Запорізького Надазов'я. 
Предмет дослідження - лексико-семантичні та структурно-словотворчі 
особливості запорізько-надазовської гідронімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90242  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиряков Олександр Юрійович, Замуруйцев Олексій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Аграрні відносини в німецьких і менонітських 
поселеннях Таврійської Губернії в другій половині ХІХ - на початку 
ХХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жиряков О. Ю., Замуруйцев О. В. Аграрні відносини 
в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської Губернії в другій 
половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
- Випуск 1, 2016. С. 42-45. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню особливості аграрних відносин у 
німецькомовних поселеннях півдня сучаcної України в пореформений 
період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90243  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиряков Олександр Юрійович, Замуруйцев Олексій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Виникнення кризи при вивченні проблеми 
кваліфікаційного рівня кадрів РСЧА та шляхи її подолання у 
російській історіографії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жиряков О. Ю., Замуруйцев О. В. Виникнення кризи 
при вивченні проблеми кваліфікаційного рівня кадрів РСЧА та шляхи 
її подолання у російській історіографії // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. - 
Випуск № 2 (40), 2015. С. 113-118.  

 
Анотація   

На початку ХХІ століття стала яскраво видна криза при вивченні 
проблеми кваліфікаційного рівня радянської військової еліти у  
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російській історіографії. Виходом з цієї кризи стала розробка 
спеціального методу вивчення компетентності військової еліти - 
посадово-функціонального методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90244  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукові тези "Африканська експансія Іспанії у добу католицьких 
королів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жиряков О. Ю. Африканська експансія Іспанії у добу 

католицьких королів // Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2015 : 
Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji., 07-15 
lutego 2015 r., Przemysl, Polska. - P. 38-39. 

 
Анотація   

Тези присвячені дослідженню історії зовнішньої політики Іспанської 
імперії, що виникла у Африці наприкинці ХV - початку ХVІ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90245  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова 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 "Особливості взаємодії Президента України, 
законодавчої влади з судовою владою (1991-2004 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядаються основні  аспекти взаємодії судової гілки влади з 
Президентом України і законодавчою владою в період з моменту 
прогошення незалежності України до виборів Президента України 2004 р.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90246  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова 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 "Початок сучасного державотворення та основні 
моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній Україні 
(1991-1999 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті визначені етапи становлення органів виконавчої влади з 
моменту проголошення незалежності України до 1999 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90247  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова 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 "Особливості системи стримувань і противаг у 
взаємодії законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні 
(1991-2004 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полякова Л. І. Особливості системи стримувань і 
противаг у взаємодії законодавчої та виконавчої гілок державної влади 
в Україні (1991-2004 рр.) // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових 
праць. - Київ, 2010. - Вип. 39. - С. 112-118. 

 
Анотація   

В статті висвітлюються проблеми взаємодії гілок державної влади в 
незалежній Україні, пошуки дієвих механізмів організації та 
функціонування системи державної влади в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90248  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Марія Сергіївна, Пачев Сергій 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Миграцията като средство за оцеляване на 

таврическите българи по време на глада от 1946-1947 г."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню історії міграції болгарського населення 
Північного Приазов'я до Закавказзя у період голоду 1946-1947 років. 
Аналізуються шляхи міграції, умови життя та праці.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90249  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачев Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Листи родини Дринових до В. Н. Златарського як 

джерело вивчення історичної болгаристики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду епістолярних джерел дослідження 
історичної болгаристики. Аналізується кореспонденція М. С. Дринова та 
членів його сім'ї із видатним болгарським істориком В. Н. Златарським. 
Зроблено висновки про інформативну цінність цього джерела.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90250  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєв Роман Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Онлайн Відео Рекрутінг" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Програмне забезпечення "Online Video Recruting" ("OVR")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення "Online Video Recruting" - хмарний сервіс 
відеоспівбесід і інтерв'ю допомогає оптимізувати процес рекрутінгу, 
роблячи його значно швидшим, економнішим та більш ефективним, а 
також дозволяє аналізувати HR-діяльність компанії та профіль 
кандидатів.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90251  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Ігор Валерійович, Волосевич Роман 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)  Літературний твір "Сценарій повнометражного ігрового фільму 
"ІСТОТА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія відбувається в наші дні. Головний герой - молодий хлопець на ім'я 
Семен, який є членом кримінального угрупування авторитета 
районного значення Круглого. Він є членом кримінальних справ, 
Семен демонструє свою жорстокість та кмітливість, завдяки чому 
справа вирішується на користь Круглого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90252  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій повнометражного ігрового фільму 
"КОРОЛІ РЕПУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє сільських реперів-аматорів на прізвиська Казан і Джонні мріють 
стати популярними виконавцями в стилі хіп-хоп. Але до першого 
публічного виступу на дискотеці вони готуються недбало, вважаючи, 
що й так "порвуть" зал. Казан закоханий в дівчину на ім'я Свєта, яка 
тримає його на відстані. Джонні переконує Казана, що після виступу до 
них одразу прийдуть слава та успіх, вони стануть королями репу і 
таких "свєт" матимуть сотнями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90253  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коняхін Сергій В'ячеславович  
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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 "СВИНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Короткометражний фільм про те, як в занедбане українське село 
приїжджає батюшка, щоб вигнати демона з біснуватого, в якого 
вселився дух мертвої свині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90254  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коняхін Сергій В'ячеславович  
 
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)  Повість "Снеговик. Сказание о безумном снеговике, одержимом 
древневавилонянским демоном Йог-Соттхотхом" ("Снеговик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90255  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сборник Сценариев и Синопсисов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90256  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Максим Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "THEORY OF HARMONY OF 

MUSIC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця єдина з існувавших і існуючих теорій гармонії музики повністю 
пояснює сенс гармонійної будови музики, єдина теорія, яка не залишає 
в науці вивчення музики білих плям, що охоплює весь зріз логіки 
музичного звучання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90257  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Євгенія 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 "Модель дослідження ефективності економічного механізму 

активізації інвестиційної діяльності в секторі дорожнього господарства 
на засадах державно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена модель, що є сукупністю функціональних елементів 
процесів будівництва, експлуатації, утримання дороги і матеріальних, 
фінансових інформаційних зв'язків та дозволяє здійснювати 
управління процесами інвестування сектору для отримання 
максимального економічного ефекту учасниками проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90258  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Євгенія 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 "Математична модель дослідження ефективності економічного 

механізму активізації інвестиційної діяльності в секторі дорожнього 
господарства на засадах державно-приватного партнерства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена математична модель є сукупністю функціональних 
елементів процесів будівництва, експлуатації, утримання дороги і 
матеріальних, фінансових, інформаційних зв'язків, дозволяє управляти 
процесами інвестування сектору для отримання максимального 
економічного ефекту учасниками проекту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90259  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Євгенія 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 "Економічний механізм активізації інвестиційної діяльності в 

секторі дорожнього господарства на засадах державно-приватного 
партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена розробка економічного механізму, що дозволяє 
активізувати інвестиційну діяльність у секторі дорожнього 
господарства на засадах державно-приватного партнерства, для 
реалізації проектів розвитку об'єктів сектору та досягнення 
максимального економічного ефекту всіма учасниками проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90260  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Євгенія 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 "Програма розрахунку показників економічної ефективності 
будівництва та експлуатації об'єкта сектору дорожнього господарства 
на засадах державно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена програма, що дозволяє проводити оцінювання процесів 
інвестування проектів будівництва об'єктів сектору дорожнього 
господарства (автомобільних доріг) з використанням економічного 
механізму активізації інвестиційної діяльності в секторі на засадах 
державно-приватного партнерства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90261  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окнова 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 "Психологічні особливості розвитку креативності 
підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова стаття розглядає особливості розвитку креативності підлітків. 
Теоретично і експериментально доводить доцільність покращення 
креативних здібностей підлітків за допомогою програми 
психологічного тренінгу та можливість її застосування у діяльності 
практичних психологів системи освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90262  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступак Владислав 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 "LA LA LOVE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90263  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступак Владислав 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 "Улетай"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90264  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступак Владислав 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 "Лето и ты раздета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90265  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ступак Владислав 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 "Корабли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90266  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касторних Сергій 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Я-тато!/?"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На заваді кар'єрним планам талановитого поп-музиканта Дена стає 
непередбачувана вагітність його дівчини - Ліни. Ден робить тяжкий 
вибір між здійсненням мрій та сімейним щастям на користь 
останнього. Через свій вибір Ден втрачає все: продюсер виганяє його з 
гурту, з квартири з вагітною дружиною...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90267  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвич Тетяна 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Ризики 
підвищення тягаря екологічного оподаткування в Україні в світлі 
імплементації вимог Асоціації з Європейським Союзом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90268  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Познанський Олексій Зотикович  
 
Повне ім'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 "Проект "Создание голографической видео рекламы на 
улицах городов Украины на отдельно стоящих конструкциях, столбах"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90269  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробітько Олексій Миколайович, Дробітько Антоніна Вікторівна, 
Тарабріна Альона-Марія Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості технології вирощування та догляду за посівами 
сої в південному степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі проведені дослідження з удосконалення елементів 
технології та способу догляду за посівами сої на зерно виконувались в 
південно-західній частині Миколаївської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90270  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожній В'ячеслав Вікторович, Леньков Леонід Григорович, Лихач 
Вадим Ярославович, Лихач Анна Василівна, Фаустов Ростислав 
Вікторович  

 
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)  Стаття "Використання кормової добавки при годівлі 
сільськогосподарських тварин "ГЕПАСОРБЕКС - 
ГЕПАТОПРОТЕКТОР ТА ДЕАКТИВАТОР МІКОТОКСИНІВ" ВІД 
ТОВ "ВЕТСЕРВІСПРОДУКТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наводиться приклад застосування "ГЕПАСОРБЕКС - 
ГЕПАТОПРОТЕКТОР ТА ДЕАКТИВАТОР МІКОТОКСИНІВ" ВІД 
ТОВ "ВЕТСЕРВІСПРОДУКТ" при годівлі свиней.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90271  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Комплексна експрес-методика обстеження пізнавального розвитку 
дитини раннього віку"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір адресований фахівцям у галузі практичної психології - 
психологам, психотерапевтам, а також студентам психологічних 
факультетів і всім, хто цікавиться психологією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90272  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробітько Олексій Миколайович, Дробітько Антоніна Вікторівна, 
Тарабріна Альона-Марія Олексіївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості формування продуктивності зерна кукурудзи 
залежно від способу сівби і густоти рослин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі проведені дослідження з удосконалення елементів 
технології та способу догляду за посівами кукурудзи на зерно 
виконувались в південно-західній частині Миколаївської області. 
Польові досліди по вивченню підвищення запасів поживних речовин в 
ґрунті вивчались за елементами технології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90273  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савельев Максим (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 "Бизнесмен" ("Бізнесмен")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про життя людей, котрі роблять великі гроші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90274  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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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  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Рассеивается туман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90275  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розділ колективної монографії "Information economy: knowledge, 
competition, growth" під назвою "Планування маркетингу на 
підприємствах лісогосподарської галузі як чинник збереження 
навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Добрянська В. В. Розділ колективної монографії 
"Планування маркетингу на підприємствах лісогосподарської галузі як 
чинник збереження навколишнього середовища" / Information 
economy: knowledge, competition, growth: Collective monograph. - 
Publishing house "BREEZE", Montreal, 2018. - P. 33-44. 

 
Анотація   

Автором розглянуто основні аспекти маркетингу лісового 
господарства. В роботі виявлено проблеми функціонування 
підприємств лісогосподарського комплексу України. Запропоновано 
напрями розвитку лісового господарства на основі запровадження 
екологічного маркетингу: створення власного деревообробного 
виробництва, заснування бази відпочинку та зеленого туризму, 
фінансування нових насаджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90276  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Причепа Руслан Романович, Кобець Сергій Петрович, Дубіщев Віктор 
Петрович  

 
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 "Програмне забезпечення для створення 
екзаменаційних білетів" ("Job generator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створює за заданою формою (шаблоном) 
екзаменаційні білети в електронному вигляді. Використовуючи файл з 
переліком питань та (або) завдань до екзамену, програма створює 
задану користувачем кількість варіантів білетів із заданою 
користувачем кількістю випадково відібраних програмою питань та 
(або) завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90277  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, Безрукова Наталія Валеріївна, 
Свічкарь Віталій Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Стаття "New "stars" of global economy: TICKS comes to replace BRICS"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядаються причини створення інтеграційного об'єднання 
БРІКС та сучасна роль країн БРІКС у глобальній економіці. Особлива 
увага приділяється аналізу факторів, які призвели до фактичного 
руйнування БРІКС як об'єднання країн зі швидко зростаючою 
економікою. Зараз на місце БРІКС приходить нове об'єднання країн зі 
швидко зростаючими економіками - ТІККС, в якому місце Росії та 
Бразилії займають Тайвань та Південна Корея.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90278  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Губанова Антоніна Олександрівна, 
Поведа Тетяна Петрівна, Семерня Оксана Миколаївна, Нікорич 
Валентина Захаріївна, Кузнецова Сніжана Віталіївна  

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

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

твору (творів)  Колективна монографія "Дидактика физики: избранные аспекты 
теории и практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дидактика физики: избранные аспекты теории и 
практики : [коллективная монография] / П. С. Атаманчук, А. А. 
Губанова, О. Н. Семерня, Т. П. Поведа, В. З. Никорич, С. В. Кузнецова. 
- Каменец-Подольский - Кишинев. - Каменец-Подольский: ООО 
"Друкарня "Рута". 2019. - 336 с. 

 
Анотація   

Монографія відображає дидактичні аспекти теорії та методики 
навчання майбутніх спеціалістів фізико-технологічного профілю з 
точки зору теорії управління. Книга призначена для науково-
педагогічних працівників, вчителів фізики, аспірантів, магістрантів і 
студентів бакалаврату фізико-технологічного профілю навчання та 
усіх, хто цікавиться проблемами педагогічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90279  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Формування рефлексивних компонентів професійної 
самосвідомості старшокласників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто особливості формування рефлексивних 
компонентів самосвідомості учнів старшого шкільного віку. Визначено 
місце та роль профорієнтаційної роботи у даному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90280  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Профорієнтація молоді - гарантія правильного вибору 
професійного шляху"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано результати дослідження сучасного стану проведення 
профорієнтаційних заходів з молодими людьми, а також виклад 
власних теоретико-практичних рекомендацій щодо проведення 
профорієнтаційної роботи з молоддю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90281  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Сучасний стан і перспективи профорієнтаційної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано результати дослідження сучасного стану, результатів і 
перспектив профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в 
загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90282  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Ділова гра як засіб активізації учнівської молоді до 
професійного самовизначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано результати дослідження особливостей організації 
ділової гри з учнівською молоддю в загальноосвітніх навчальних 
закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90283  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Портрет сучасної молодої людини. Гіпс тонований 55*17*13.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90284  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Герой античної грецької міфології. Кераміка. Шлікерне лиття  в 
гіпсову форму з подальшим відпаленням. 38*18*18.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90285  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Ксенія 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 "Безмежність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня з філософським змістом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90286  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Богиня перемоги. Проект пам'ятника загиблим у другій світовій війні. 
Композитний матеріал, деревина. Штучне танування. 70*50*30.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90287  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Барви жестової мови "Методика навчання 
українській жестовій мові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перше в Україні деталізоване вивчення української жестової мови. 
Методика навчання підготовлена на базі унікального фотоматеріалу, 
обробленого комп'ютерною програмою, та з напрацюванням вміння 
застосовувати слова-синоніми. Ці компоненти разом сприяють 
швидкому та кращому засвоєнню жестової мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90288  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дремблюга Олена Володимирівна  
 
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 засвоєння основ радіо ді-
джеїнгу - підлітковий авторський курс "RJ kids" ("RJ kids")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір поєднує в собі: радіожурналістику; формули визначення 
музичного контенту; PR; основи комунікації у ЗМІ; практичний 
радіопродакшн; вивчення законів роботи з аудиторією; мистецтво 
роботи з текстами та голосом; медіаграмотність та практичне 
впровадження здобутих навичок у радіоефірі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90289  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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 "Освітня самореалізація філософії: освітня 
геронтологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботенко М. О. Освітня самореалізація філософії: 
освітня геронтологія / Гілея. - 2018. - Випуск 136 (9). - С. 218-222. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90290  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ineffable Joy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90291  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацюрковський Олександр Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

25 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Hey Dad"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90292  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Михайло 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)  Сценарій короткометражного фільму "Запізно ввечері"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія дівчини Емми з сім'ї українських емігрантів у США, яка 
приймає рішення приїхати в Україну, адже тут на неї чекає шоуранер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90293  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Ксенія Володимирівна, Плаксієнко Валерій Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний 
цифровий підпис"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті "Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний 
цифровий підпис" розглянуто переваги електронного безпаперового 
документообігу, визначено основні цілі автоматизації обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90294  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Галина Вікторівна, Богдан Жанна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Социометрическое исследование динамических 
процессов в малой группе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії викладено поняття, пов'язані з соціометричним 
дослідженням: види і будова малої групи, рольовий розділ в ній, 
становище особистості; соціально-психологічний клімат колективу, 
процесу лідерства та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90295  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Олександр Георгійович, Гура Тетяна Віталіївна, 
Шаполова Вікторія Валеріївна, Квасник Ольга 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)  Навчальний посібник "Психологія тимбілдингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для формування початкового рівня професійного 
досвіду щодо шляхів створення та розвитку ефективної команди в 
сфері бізнесу, управління, науки, спрямовано на студентів, психологів, 
керівників бізнес-організацій, бізнес-тренерів, HR-керівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90296  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Олександр Георгійович, Гура Тетяна Віталіївна, Книш 
Анастасія Євгенівна, Каблаш Вікторія Вадимівна (Бондаренко 
Вікторія 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)  Навчальний посібник "Теорія і практика формування лідера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою навчального посібника "Теорія і практика формування лідера" 
є розвиток управлінської компетентності майбутніх психологів через 
поглиблення розуміння природи лідерства та цілеспрямований 
розвиток практичних навичок лідерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90297  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Олександр Георгійович, Гура Тетяна Віталіївна, Книш 
Анастасія Євгенівна, Каблаш Вікторія Вадимівна (Бондаренко 
Вікторія Вадимівна), Пономарьов 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)  Навчальний посібник "Психологія управлінської діяльності лідера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчальному посібнику "Психологія управлінської діяльності 
лідера" особлива увага приділяється поняттям "лідер", "лідерство", 
розкриваються особливості соціально-психологічного клімату в 
колективі, розглядаються питання створення ефективної команди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90298  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Олександр Георгійович, Гура Тетяна Віталіївна, Книш 
Анастасія 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)  Навчальний посібник "Психологія лідерства в бізнесі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Психологія лідерства в бізнесі" розрахований 
на викладачів, студентів вишів, діючих та потенційних приватних 
підприємців, бізнесменів, всіх бажаючих досягти успіху у будь-якій 
галузі підприємницької діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90299  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Павло Іванович (ПравовиП)  
 
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)  Музична збірка "Счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична збірка "Счастье" являє собою цілісну музичну форму і має 
вигляд концертної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90300  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної 
конкурентоспроможності країн ЄС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90301  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Європейські цінності у корпоративній соціальній 
відповідальності банківського бізнесу: український вимір гендерної 
рівності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90302  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Economic Opportunity and Participation Gender Gap in EU 
Member-states"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90303  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття " The Compliance with the EU Value of Gender Equality in 
Ukrainian Universities: Does the Glass-Ceiling Exist in KNEU?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90304  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінська Оксана Йосипівна, Токар Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Тези "Female Empowerment in Academia: Case of EU Grants at Kyiv 
National Economic University named after Vadym Hetman"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90305  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинський Володимир Юрійович, Гармаш Володимир 
Володимирович, Загоруйко Сергій Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клієнт-серверна система мотивації покупок 
користувачів через використання бонусних заохочень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою клієнт-серверний додаток, що приймає дані у 
форматі JSON.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90306  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинський Володимир Юрійович, Гармаш Володимир 
Володимирович, Мовчан Ярослав 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 "Розподілена система моніторингу інтернет- 
сервісів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моніторингу роботи зовнішніх 
інтернет-сервісів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90307  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Основи загальної і соціальної 
педагогіки: методичні вказівки до практичних занять для студетнів 
спеціальності "Соціальна робота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи загальної і соціальної педагогіки : методичні 
вказівки до практичних занять для студетнів спеціальності "Соціальна 
робота" / О. І. Москалюк. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 111 с. 

 
Анотація   

Актуальним завданням для ВНЗ залишається посилення професійної 
спрямованості усього навчально-виховного процесу, зокрема 
практичної підготовки студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90308  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалюк 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)  Літературний письмовий твір "Фахова практика як важлива складова 
практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено огляд окремих положень та проведення фахової практики у 
майбутніх фахівців соціальної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90309  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалюк 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)  Літературний письмовий твір "Дидактична гра як ефективний метод 
підготовки фахівців соціальної сфери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено огляд окремих положень використання дидактичних ігор у 
підготовці фахівців соціальної сфери.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90310  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалюк 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)  Літературний письмовий твір "Компетентнісний потенціал майбутніх 
соціальних педагогів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовані окремі теоретичні положеня компетентнісного 
підходу підготовки соціальних педагогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90311  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалюк 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)  Літературний письмовий твір "Інклюзивна освіта в контексті 
проблем, суперечностей та перспектив"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття розкриває окремі аспекти впровадження інклюзивної освіти в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90312  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцев Андрій Валерійович, Булгакова Олександра Сергіївна, 
Зосімов В'ячеслав 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 "Програмний додаток для безпечного 
виконання функцій у багатопоточному середовищі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90313  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Фольклористика у класичних університетах України 
(друга половина ХІХ - перше десятиліття ХХІ ст.): теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено ретроспективний аналіз теорії і практики 
вивчення фольклористики у класичних університетах України другої 
половини ХІХ - початку ХХІ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90314  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сущенко Роман Олександрович, Булгакова Олександра Сергіївна, 
Зосімов В'ячеслав 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 "Автоматизована система встановлення та 
налаштування CMS відкритого доступу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для автоматичного встановлення та налаштування CMS 
(Content Management System) відкритого доступу шляхом локального 
або віддаленого завантаження з репозиторію GitLab, створення та 
підключення БД (бази даних) при використанні локального веб-
сервера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90315  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Мирослава Петрівна, Грищенко Юлія Валеріївна, Філіпчук 
Наталія Олександрівна, Котирло Тамара 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 музичної освіти в Україні (ХVIII-ХХ ст.): 
персонологічний вимір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено ретроспективу становлення національної 
музичної освіти у вимірах утвердження її гуманістично-
культурологічних засад: розкрито персонологічний аспект її розвитку у 
XVII-XX ст.: визначено тенденції розвитку національної музичної 
освіти упродовж означеного періоду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90316  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Броніцька Таісія Олегівна, Булгакова Олександра Сергіївна, Поздєєв 
Валерій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма рекурсивного 
клонування файлів "ReClone" ("ReClone")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена та призначена для рекурсивного копіювання 
файлів до вказаної папки зі створенням нової директиви за її 
відсутності, пришвидшення процесу дублювання файлів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90317  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Якість педагогічної освіти України: тенденції і 
перспективи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адресується магістрам і аспірантам, науковцям і менеджерам освітніх 
закладів, слухачам і організаторам післядипломної педагогічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90318  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фриз Петро Васильович, Станкевич Сергій Арсенійович, Кондратов 
Олександр Михайлович, Масленко Олег Володимирович, Білецький 
Ігор Григорович, Герда Максим Ігорович, Титаренко Ольга 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 "Комп'ютерна програма вибору релевантних 
космічних апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для вибору релевантних космічних 
апаратів в задачах оперативних спостережень районів Землі та 
формування оптимального варіанта замовлення матеріалів космічної 
зйомки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90319  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасова Вікторія Львівна, Зелений Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "В пошуках ікігай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90320  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

36 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Юлія Миколаївна, Сліпченко Ольга Валеріївна, Жила 
Дмитро 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Опис 
програмного забезпечення "Оцінка впливу на довкілля" ("Опис ПЗ 
"ОВД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є описом програмного забезпечення, що призначене для створення 
Звіту з оцінки впливу на довкілля для об'єктів планової діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90321  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчальна гра 
"Искусство продавать"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна гра базується на вивченні 16 основних технік продажу, 
етапів продажу та типологій клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90322  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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 "Рольова реальність освітніх практик філософії: 
філософ як ментор"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботенко М. О. Рольова реальність освітніх 
практик філософії : філософ як ментор / Гілея. - 2017. - Випуск 116 (1). - 
С. 240-243. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90323  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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 "Розважальні репрезентації філософії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Drobotenko M. Розважальні репрезентації філософії / 
Scientific discussion. - 2018. - Vol 1, No 19. - P. 28-31. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90324  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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 "Філософська автобіографія як гібридний 
філософський жанр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Drobotenko M. Філософська автобіографія як 
гібридний філософський жанр / Scientific discussion. - 2017. - Vol 1, No 3. 
- P. 33-36.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90325  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак Ольга 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика Ольги 
Шпак "Путь ЛюбоТворчества"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває таке поняття як "Путь ЛюбоТворчества". Шлях, по 
якому автор пропонує пройти будь-якій розумній людині для того, щоб 
створити в своєму житті світ щастя, здоров'я та добробуту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90326  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика Ольги 
Шпак "Легголог"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває таке поняття як легголог - лікар долі людини, її 
важливість та необхідність в сучасному світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90327  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Спідня жіноча білизна "Colette"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90328  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренчук Ігор 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)  Графічне зображення "Перспектива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90329  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижнєв Олександр 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 сценарій художнього фільму "Яма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Влада, який заборгував купу бабла власнику мережі ломбардів, 
ловлять два амбали і вивозять в поле, щоб закопати. Копаючи собі яму, 
Влад продумує можливі варіанти розвитку подій і втечі, щоб врятувати 
своє життя. Але не все так легко, як здається, адже сьогодні удача 
покинула Влада і останні хвилини його життя перетворюються на ще 
більше пекло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90330  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчально-методичні матеріали із самостійної 
роботи з практичного курсу англійської мови для студентів старших 
курсів факультету іноземних мов. Спеціальність: Мова і література 
(німецька). Спеціалізація: англійська мова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90331  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апалат Ганна Павлівна, Лівицька Інна Адамівна  
 
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 англійської мови. 
Спеціальність: Мова і література (німецька). Спеціалізація: англійська 
мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90332  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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 "Дидактичні адаптації освітньої геронтології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботенко М. О. Дидактичні адаптації освітньої 
геронтології / Гілея. - 2018. - Випуск 137 (10). - С. 258-262. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90333  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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 "Дидактична адаптація філософського знання"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

41 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботенко М. О. Дидактична адаптація 
філософського знання / Гілея. - 2018. - Випуск 138 (11). - Ч. 2. 
Філософські науки. - С. 78-82. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90334  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірова Тетяна Віталіївна, Ніколенко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Еволюція мотивів у прозі Андрія Платонова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ніколенко О. М., Кушнірова Т. В. Еволюція мотивів у 
прозі Андрія Платонова. - Полтава: ПДПУ, 2006. - 190 с. 

 
Анотація   

У книзі розглянуто провідні мотиви прози видатного російського 
письменника Андрія Платонова, простежено їх еволюцію, 
запропоновано типологію мотивів, визначено їх роль у розвитку 
сюжету та створенні характерів. Основну увагу приділено 
лейтмотивам, що притаманні творчості митця на різних етапах його 
шляху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90335  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірова Тетяна Віталіївна, Ніколенко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний підручник "Класицизм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику зібрано теоретичний та аудіовізуальний матеріал, що 
представляє мистецтво XVII століття (класицизм), зокрема літературу, 
живопис, архітектуру, музику тощо. У підручнику зібрано значний 
теоретичний матеріал, даються тематичні схеми. Розробка буде 
корисною тим, хто має інтерес до літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90336  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куманський 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)  Оригінальний сценарій ігрового фільму "Тоталізатор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Василь, найзаможніший мешканець мальовничого села Весела Пасіка, 
влаштовує тоталізатор, у якому виграє той, хто вгадає чергового 
небіжчика в їх вимираючому населеному пункті. У гонитві за джек-
потом селяни пускаються берега. Напруга зростає з кожним туром...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90337  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Геннадій Іванович, Андрєєв Арнольд Георгійович, Щепкін 
Олександр Віталійович  

 
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)  Навчально-методичний посібник "Устойчивость упругих систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андреев А. Г. Устойчивость упругих систем: учеб.-
метод. пособие / А. Г. Андреев, Г. И. Львов, А. В. Щепкин. - Харьков : 
НТУ "ХПИ", 2019. - 236 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладені основи теорії стійкості. Посібник написано на 
базі лекцій з курсу "Стійкість механічних систем", які читаються 
студентам інженерно-фізичного інституту НТУ "ХПІ". Поглибленню і 
закріпленню теоретичних знань сприяє виконання обов'язкових 
домашніх завдань з дослідження стійкості стрижнів і пластин. 
Призначений для студентів спеціальності 113 - "Прикладна 
математика", в тому числі для іноземних студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90338  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Обучающий семинар "Фототерапия в работе с 
телом" (курс включает в себя вступительную теоретическую часть 
"Мои маски и роли" (фототерапия в работе с телом)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Семінар допоможе сприймати власне тіло та емоції у різних їх проявах. 
Навчить працювати із фотоапаратом, формувати запити клієнтів. 
Допоможе ознайомитися з новими методиками роботи з клієнтами. Дає 
можливість зрозуміти особисті можливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90339  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Незвичайна принцеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять три казки. Перша, на честь якої названа збірка, 
друга - "Підняти носа до неба!", третя - "Сніжинка-жартівниця". Всі 
три казки наповнені цікавими пригодами, гумором та мають 
повчальний зміст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90340  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герхард Ігор 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)  Літературно-письмовий твір "Эфирная Магия Богов Прошлое и 
Будущее всегда пересекается в настоящем, ибо в этом Времени Закон"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90341  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герхард Ігор 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)  Літературно-письмовий твір "Аль Азиф Некрономикон Создания 
Созданий, Магия Кукол, Физика Бессмертия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90342  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герхард Ігор 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)  Літературно-письмовий твір "Аль Азиф Некрономикон на 
Перекрестке Времен"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90343  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герхард Ігор 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)  Літературно-письмовий твір "Аль Азиф Некрономикон Книга 
Ключей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90344  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герхард Ігор 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)  Літературно-письмовий твір "Аль Азиф Некрономикон Девять Китаб"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90345  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середницький Юрій Ярославович, Середницька Євгенія Юріївна, 
Середницька-Короп Софія 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 твір "Правила гри "SY зірки" (SY stars)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра SY зірки (SY stars) розрахована на 1-4 гравців. Мета гри: якомога 
довше залишатися у грі. Гравці роблять ходи по черзі на полях 
багатокутників, так щоб на полі чотирикутника не утворилося 
розташування по одній вертикалі тільки білих або тільки чорних 
фішок. Якщо після чергового ходу одного з гравців на одній із 
вертикалей чотирикутника будуть стояти тільки білі або тільки чорні 
фішки, то гравець вважається таким, що програв, і гра закінчується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90346  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середницький Юрій Ярославович, Середницька Євгенія Юріївна, 
Середницька-Короп Софія Юріївна  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Правила гри "Стетана2" (Stetana2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра Стетана2 (Stetana2) є продовженням гри Стетана (Stetana). На 
ігровій механіці гри Стетана (Stetana), яка розрахована на 2-4 гравців, 
розроблено ще п'ять ігор: одиночна гра; біржа; три дороги; ромб; 
ромб2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90347  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланова Яна Ігорівна  
 
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 "Исчезай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90348  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Дыхание времени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90349  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Олена Петрівна, Ткаченко Ірина Валер'янівна, Шуванова 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження лояльності клієнтів аптечних закладів: 
науково-методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику оцінки лояльності клієнтів до аптечного закладу 
за компонентами лояльності (поведінка, відношення та наміри) з 
використанням сукупності методів дослідження, визначено умови для 
забезпечення порівнянності отриманих результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90350  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслій Юлія Сергіївна, 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)  Науковий твір "Гумка жувальна лікувальна - альтернативна система 
доставки ліків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогоднішній день гумка жувальна лікувальна (ГЖЛ) - це нова 
альтернативна тверда лікарська форма для орального застосування, 
яка використовується для доставки великої кількості активних 
компонентів. У методичних рекомендаціях наводиться характеристика 
ГЖЛ та допоміжних речовин, які застосовуються при її виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90351  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технології та обладнання 
систем скраплення газу: навчально-методичний посібник для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" денної та заочної форм навчання 
спеціальності 015.14 "Професійна освіта (Нафтогазова справа)"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

48 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблено відповідно до вимог ОПП для забезпечення 
підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. Для перевірки 
отриманих знань запропоновано контрольні питання. Наведено 
необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90352  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашина Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метрологія та 
вимірювальна техніка. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної 
форм навчання спеціальностей 015.15 Професійна освіта (спеціалізація 
Охорона праці) та 015.13 Професійна освіта (спеціалізація Метрологія, 
стандартизація та сертифікація)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90353  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варич Оксана Петрівна, Васильєва Наталія Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Правові засади українського 
суспільства: методичні вказівки до проведення практичних занять та 
організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня 
"Бакалавр" заочної форми навчання спеціальності 015 "Професійна 
освіта (всі спеціалізації)", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 131 
"Прикладна механіка", 144 "Теплоенергетика", 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр". 
Надано завдання до контрольних робіт, до практичних занять,  
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розроблено інструкції до формування портфоліо та виконання інших 
видів самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90354  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лис Юлія Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Експертиза та сертифікація: 
методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів 
освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 015.15 Професійна освіта (спеціалізація Охорона праці), 
015.13 Професійна освіта (спеціалізація Метрологія, стандартизація та 
сертифікація)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено на основі робочої програми з 
дисципліни з метою освоєння принципів гігієнічної оцінки умов та 
характеру праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості та напруженості процесу праці на 
робочому місці, побудови та аналізу "дерева відмов".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90355  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Юлія 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 ігрового повнометражного фільму "ТАТО, МАМА, 
ШЕСТЕРО ДІТЕЙ І КАВОВАРКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скажена сімейка з шістьох дітей, папуги, собаки та черепахи доводить 
маму до втрати пам'яті, а тата - до втрати роботи. Але найбільшим 
випробуванням для дітей стає звістка про те, що всі вони - прийомні. 
Щоб зберегти свою сім'ю нашим героям доведеться змінитися і 
використати свою хуліганську енергію в мирних цілях…   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90356  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка аудіолекцій "Занимательная история с Татьяной Николаюк. 
История становления российской государственности: Ордынский 
период"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка аудіолекцій складається із вступу та 14 аудіолекцій, в яких у 
формі діалогу простежується історія становлення російської 
державності в ординську добу 1340-1462 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90357  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Сергій 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)  Підручник "Управління проектами та стартапами в індустрії 4.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено особливості управління інноваціями та реалізації стартапів, 
надано характеристику ринків, проаналізовані особливості планування 
та організації діяльності підприємств, розглянуті питання управління 
персоналом та оплата праці, наведені засади реалізації проектів та 
програм з індустрії 4.0.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90358  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леус Максим Андрійович  
 
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 "Логотип "Leus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90359  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Flight Starter" ("Flight 
Starter")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю стартера для літаючих 
об'єктів і призначений для виготовлення та збирання (монтування) 
іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі UGEARS "Flight Starter".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90360  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Disney Parks Castle" 
("Disney Parks Castle")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю казкового замку і 
призначений для виготовлення та збирання (монтування) іграшки у 
вигляді механічної об'ємної моделі UGEARS "Disney Parks Castle ". 
Права на позначення "Disney" належать його власнику.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

52 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90361  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергій Короп)  
 
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 художнього фільму "Мисливець справедливої міри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90362  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергій Короп)  
 
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 "Охотник справедливой меры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90363  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савельев Максим, САВЕЛЬЕВ МАКСИМ (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 "Дождь"  ("Дощ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про життя, яке ми проживаємо не так, як хотілось би.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90364  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "Крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про дитяче сприйняття дійсності через казку матері-
стриптизерки і намагання шестирічної дівчинки Аліси врятувати 
маму-"принцесу" від "змія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90365  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Наталія Іванівна, Гордієнко 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)  Стаття "Будівельне підриємство як особлива форма соціально-
економічного утворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гордієнко Н. І., Гордієнко Т. В. Будівельне 
підриємство як особлива форма соціально-економічного утворення / 
Economics, management, law: challenges and prospects. Collection of 
scientific articles. - 2016. - Р. 57-62. 

 
Анотація   

Аналіз підходів до тлумачення змісту економічної категорії 
"підприємство" як особливої форми організаційно-економічного 
утворення, характерних рис та галузевих особливостей акціонерних 
товариств будівельної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90366  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Наталія Іванівна, Гордієнко 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)   Стаття "Адаптація вартісної концепції управління до національної 
практики діяльності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гордієнко Н. І., Гордієнко Т. В. Адаптація вартісної 
концепції управління до національної практики діяльності 
підприємства / Topical questions of contemporary science: Collection of 
scientific articles. - 2017. - P. 118-125. 

 
Анотація   

Досліджено теоретичні та практичні підходи, методи і моделі 
управління вартістю з метою вдосконалення та адаптації їх до 
національно-аналітичної практики для оцінки результативності 
господарської діяльності українських корпоративних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90367  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова 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 "Науково-практичні рекомендації щодо застосування 
FINTECH для підвищення конкурентоспроможності послуг у системі 
накопичувального пенсійного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано використання різних маркетингових інструментів та 
інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку накопичувального 
пенсійного забезпечення, що надасть можливість бути 
конкурентоспроможними, моделювати свої стратегічні напрямки 
розвитку. Це стосується запровадження FINTECH, зокрема цифрових 
послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90368  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Світлана 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 "Методичне обґрунтування оцінювання економічної 
конкуренції на ринку накопичувального пенсійного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90369  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Інеса Василівна (Инна Липецкая)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Правила гри "БлагоПолучие...Код доступа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі використовуються техніки методу позитивної і 
транскультуральної психотерапії (формування запиту та інші), базові 
елементи техніки М. Гінзбурга "Матрьошка" еріксонівської 
психотерапії, мандалотерапія К. Юнга, терапевтичні листи та інші 
терапевтичні практики роботи з несвідомим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90370  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Інеса Василівна (Инна Липецкая)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків з описом "Набір карток "ДЖАГРАТ. Разрешаю 
Себе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічні асоціативні карти-незамінний інструмент в роботі 
психологів, соціальних працівників та педагогів, котрі займаються 
розвитком і надають психолого-соціальну допомогу населенню, 
тренерів та консультантів, hr-спеціалістів, студентів психологічних та 
педагогічних вузів тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90371  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Інеса Василівна (Инна Липецкая)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків з описом "Набір карток "Я Есть. Я Достоин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічні асоціативні карти-незамінний інструмент в роботі 
психологів, соціальних працівників та педагогів, котрі займаються 
розвитком і надають психолого-соціальну допомогу населенню, 
тренерів та консультантів, hr-спеціалістів, студентів психологічних та 
педагогічних вузів тощо. А також для всіх, хто цікавиться психологією 
та займаються саморозвитком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90372  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Інеса Василівна (Инна Липецкая)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків з описом "Набір карток "Коридоры убеждений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічні асоціативні карти-незамінний інструмент в роботі 
психологів, соціальних працівників та педагогів, котрі займаються 
розвитком і надають психолого-соціальну допомогу населенню, 
тренерів та консультантів, hr-спеціалістів, студентів психолгічних та 
педагогічних вузів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90373  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цемко Інеса Василівна (Инна Липецкая)  
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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 з описом "Набір карток "Табула-Раса. Услышать 
сердцем..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічні асоціативні карти "Табула-Раса. Услышать сердцем..." - 
незамінний інструмент в роботі психологів, соціальних працівників та 
педагогів, котрі займаються розвитком і надають психолого-соціальну 
допомогу населенню, тренерів та консультантів, hr-спеціалістів, 
студентів психологічних та педагогічних вузів тощо. А також для всіх, 
хто цікавиться психологією та займається саморозвитком. Колода 
складається з 40 метафоричних карт, кожна з яких містить асоціативне 
зображення та посилання-підказку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90374  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарихалілов Ернес Марленович, Зайцев Ігор 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)  Сценарій короткометражного фільму "Кегельбан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Після того, як земля, на якій народився і прожив усе своє життя Решат, 
виявляється частиною іншої держави, у нього назріває простий план 
супротиву. У будинку родини Решата з'являється людина, яка 
проводить соціальне опитування. Коли він іде, Решат роздруковує 
листівки, на яких написаний його заклик. Вночі на телефон Решата 
починають надходити дзвінки з невідомого номера...   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90375  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарихалілов Ернес Марленович, Зайцев Ігор Валерійович  
 
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)  Сценарій корткометражного фільму "Поговори зі мною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подружжя Ґульчаре та Енвер живуть у селищі в кримських 
посушливих степах. Енвер смертельно хворий, його тіло фізично 
спотворене. Він вже понад півроку не розмовляє з Ґульчаре, аби 
привчити її жити без нього. Попри це, Ґульчаре як і раніше розмовляє з 
чоловіком не бажаючи вірити в те, що його не стане...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90376  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Меркулова Тетяна Валентинівна, 

Швець Аліна 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 праця "Методика оцінки умов професійного самовизначення 

учнівської молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений твір оцінки умов професійного самовизначення 
учнівської молоді, яка базується на результатах опитування учнів 
старших класів загальної середньої освіти. Опитувальник містить 
окремі блоки питань для визначення професійних інтересів підлітків, 
що допомагає довідатися, наскільки вони визначилися із професійним 
майбутнім, звідки отримують найбільш важливу інформацію щодо 
обраної професії; питання щодо впливу чинників мікросоціального 
оточення підлітка та його взаємовідносин у навчальному закладі в 
родині з однолітками; питання щодо визначення рівня гігієнічних 
навичок, сформованості відповідального відношення підлітка до 
збереження власного здоров'я та здатності приймати самостійні 
рішення про власне майбутнє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90377  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина 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 "СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕВІРКИ 
ДОКУМЕНТІВ МОРЯКІВ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації та інформаційно-
технологічної підтримки основної виробничої діяльності навчально-
тренажерних закладів, кваліфікаційних комісій, інших організацій, які 
підвищують і підтверджують кваліфікацію моряків тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90378  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Легенда про Чайкосетра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про виникнення у Приазов'ї міфічної істоти Чайкосетр, що 
захищає моряків та усіх закоханих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90379  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Солоний Максим Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розробка мобільного додатку інтернет-
магазину, за допомогою ReactNative"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено кросплатформний програмний продукт за допомогою 
бібліотеки ReactNative, реалізований на мові програмування JavaScript, 
основна функція якого - фукціонування інтернет-магазину у вигляді 
кросплатфомного додатка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90380  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєв Микита Олександрович, Ігнатьєва Маргарита Сергіївна, 
Бевз Олександр Миколайович  
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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 "Клієнт-серверна система з доставки товару"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для зберігання та обробки 
інформації про товари та надає можливість їх замовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90381  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Валерій Анатолійович, Бондік Олександр Іванович, 

Кузнецова 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 "WizXpert"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма WizXpert - хмарне інтегроване середовище 
розробки (IDE), створене на базі Webix UI і призначене для швидкої 
розробки складних, закритих Enterprise systems (ES). WizXpert створює, 
запускає і налагоджує код, використовуючи тільки браузер.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90382  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька Ореста Євгенівна, Громовик Богдан Петрович, Левицька 

Оксана Романівна, Парамош Олена Вікторівна  
 
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)  Монографія "Фармацевтична допомога в геріатрії: прикладні 

аспекти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фармацевтична допомога в геріатрії: прикладні 
аспекти: монографія / О. Є. Левицька, Б. П. Громовик, О. Р. Левицька, 
О. В. Парамош. - Львів: РАСТР-7, 2014. - 154 с. 

 
Анотація   

Висвітлено особливості медико-соціальної допомоги людям літнього і 
старечого віку в Україні та світі. Охарактеризовано стан медичної та  
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фармацевтичної допомоги сільському і міському населенню літнього і 
старечого віку, в тому числі мешканцям геріатричного пансіонату, а 
також їх якості життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90383  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька Оксана Романівна, Громовик Богдан Петрович, 
Зіменковський Андрій Борисович  

 
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)  Монографія "Ішемічний інсульт: клініко-фармацевтичні аспекти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ішемічний інсульт: клініко-фармацевтичні аспекти: 
монографія / О. Р. Левицька, Б. П. Громовик, А. Б. Зіменковський. - 
Львів: Ліга-Прес, 2014. - 224 с. 

 
Анотація   

Висвітлено клініко-фармацевтичні особливості ішемічного інсульту. 
Розглянуто теоретичні та прикладні засади дослідження споживання 
лікарських засобів, а також їх економічну доступність для хворих з 
ішемічним інсультом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90384  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Шинкар Світлана Миколаївна, Безгінова 
Любов 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 "Методичний інструментарій щодо оцінки 
ефективності управлінської інформації підприємств ресторанного 
господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст ефективності управлінської інформації 
підприємства ресторанного господарства на основі обґрунтованої 
відповідно до цільового та витратного підходів системи розрахункових 
показників ефективності та матриці спрямованих дій, що дозволяє 
проводити комплексну оцінку ефективності використання 
управлінської інформації та виявляти резерви її підвищення 
підприємства, оцінити положення підприємства в конкретній  
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конкурентній групі, обґрунтувати політику підвищення ефективності 
управлінської інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90385  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Шинкар Світлана Миколаївна, Безгінова 

Любов Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика моделювання витрат на формування 

управлінської інформації підприємств ресторанного господарства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст моделювання витрат на формування 
управлінської інформації підприємства ресторанного господарства на 
основі обґрунтованої багатофакторної моделі витрат, яка дозволяє 
виявити ступінь впливу визначених внутрішніх факторів на 
інформаційні витрати підприємства ресторанного господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90386  
 
Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Шинкар Світлана Миколаївна, Безгінова 

Любов Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика обґрунтування чисельності управлінського 

персоналу підприємства ресторанного господарства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває послідовність визначення оптимальної чисельності 
управлінського персоналу підприємства ресторанного господарства на 
основі трьох підходів, які враховують вплив окремих чинників, а 
також сукупний вплив найбільш важливих чинників на чисельність 
управлінського персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90387  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Шинкар Світлана Миколаївна, Безгінова 
Любов Іванівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування інформаційної бази 
підприємства ресторанного господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває систематизацію та вдосконалення основних носіїв 
інформації, що використовується під час прийняття управлінських 
рішень на основі АВС-аналізу, згідно з чим усі документи, які 
використовуються в управлінському обліку підприємства 
ресторанного господарства, поділяються за допомогою методів 
експертних оцінок на три категорії залежно від міри значущості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90388  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Шинкар Світлана Миколаївна, Безгінова 
Любов Іванівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування стратегії роботи з 
постачальниками як чинника підвищення конкурентоспроможності 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст і послідовність формування стратегії роботи з 
постачальниками на основі обґрунтованого механізму вибору 
постачальника, що забезпечує оптимальне вирішення стратегічних і 
тактичних завдань підприємства роздрібної торгівлі, сприяє 
удосконаленню його торговельних процесів та забеспечує підвищення 
його конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90389  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Чудо. Детские стихи и загадки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дитяча книжка віршів, загадок та розвиваючих логіку ігор з 
малюнками для дітей від 4-9 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90390  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутрим 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 "Методика оцінки змін запасів вуглецю (С) у резервуарі 
мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення" 
("Оцінка змін запасів вуглецю для мінеральних ґрунтів 
сільськогосподарських земель")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінка змін запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів 
агроугідь на основі перерахунку обсягів винесення азоту урожаєм 
культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90391  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Із засіву - благословилось : ескізи до вибраного"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степаненко М. Із засіву - благословилось : ескізи до 
вибраного / Микола Степаненко. - Полтава : ПП "Астрая", 2018. - 460 
с. 

 
Анотація   

Зміст книги сформували філологічні, краєзнавчі, педагогічні студії.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

65 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90392  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Геннадій Іванович, Андрєєв Арнольд Георгійович, Щепкін 
Олександр Віталійович  

 
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)  Підручник "Тензометрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладені цілі, методи і засоби, а також фізичні основи 
тензометрії. Розглянуто типи характеристик тензорезисторів; описано 
монтаж тензорезисторів; електричних вимірювальних схем; 
температурну компенсацію; тензорезисторні вимірювальні 
перетворювачі. Призначено для студентів спеціальності 7.04020203 
"Комп'ютерна механіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90393  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Геннадій Іванович, Андрєєв Арнольд Георгійович, Щепкін 
Олександр Віталійович  

 
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)  Навчально-методичний посібник "Статистические методы в механике 
и элементы теории надежности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено основи теорії надійності, яка розробляє методи 
забезпечення максимальної ефективності виробів на всіх стадіях 
проектування, виготовлення, експлуатації. Теорія надійності є наукою 
комплексною, значна частина питань цієї науки досліджується 
методами теорії ймовірності та математичної статистики. Призначений 
посібник для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки", в тому 
числі іноземних студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90394  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова 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 "Методичні 
рекомендації до вивчення курсу "Психологія кризових ситуацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета авторського твору: ознайомити майбутніх практичних 
психологів з причинами, різновидами та наслідками життєвої кризи; 
психологічною характеристикою осіб, що переживають кризу; 
особливостями діагностичної та корекційної роботи з даною категорією 
клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90395  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович 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: "Обґрунтування механізму організації 
аутсорсингових послуг на газотранспортних підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено сутність аутсорсингу, його основні переваги і недоліки, 
розглянуто основні принципи формування ефективного механізму 
аутсорсингу допоміжних процесів газотранспортних підприємств. 
Досліджено функції аутсорсингу та визначено його місце в забезпеченні 
сталого розвитку газотранспортного підприємства в сучасних умовах 
невизначеності, ризиків та посилення конкуренції. Обгрунтовано 
механізм організації аутсорсингових послуг  на газотранспортних 
підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90396  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережницька Уляна 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)  Наукова стаття "Ефективність бюджетних програм фінансово-
кредитної підтримки малого підприємництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається питання щодо визначення ефективності бюджетних 
програм підтримки малого підприємництва. В ході дослідження 
запропоновано власний перелік критеріїв для оцінки ефективності 
виконання заходів державних програм в напрямі фінансово-кредитної 
підтримки малого бізнесу. Використовуючи представлений перелік 
показників, проведено оцінку ефективності впровадження таких 
заходів у 2001-2008 роках на території Івано-Франківської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90397  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Класифікація фінансових стратегій промислових 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено класифікаційні ознаки та види фінансових стратегій 
підприємства. Виділено, що для газорозподільних підприємств, як 
суб'єктів природних монополій, вибір фінансових стратегій є 
обмеженим у порівнянні із підприємствами, що працюють на інших 
типах ринків. Тому, запропоновано та обґрунтовано чотири види 
фінансових стратегій, які охоплюють найважливіші напрями 
діяльності газорозподільних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90398  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилюк Микола 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 "Оцінювання ділової активності підприємства на 
стадіях його життєвого циклу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено характерні ознаки та напрями оцінювання ділової 
активності підприємства. Побудована динамічна модель основних 
стадій життєвих циклів підприємства. Запропоновано критерії 
ідентифікації стадій життєвого циклу суб'єктів господарювання в 
умовах сталого розвитку та сформовано низку суперечностей 
соціальної складової.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90399  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренков Олексій Леонідович  
 
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 "Державно-правові ідеї в концепції відкритого 
суспільства Карла Поппера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить основні державні та правові ідеї попперівської 
концепції відкритого суспільства у контексті природно-правової, 
позитивістської та інтегративної теорії праворозуміння. 
Концептуально визначено рівень відображення цих ідей у чинному 
законодавстві та їх утвердження у соціальній практиці України та 
зарубіжних країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90400  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабаш Оксана Степанівна, Іванів Юрій Андрійович, Телішевська 
Марта Юріївна, Паламарчук Юрій Олександрович  

 
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 "Ехокардіографічна оцінка функціонального стану 
правого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведені основні показники, які характеризують систолічну і 
діастолічну функції правого шлуночка, і досліджено їх зміни під 
впливом медикаментозного лікування на прикладі хворого на  
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артеріальну гіпертензію. Наголошено на ролі сучасних методів 
візуалізації в кардіології для диференційної діагностики гіпертензивної 
кардіоміопатії із іншими причинами ураження міокарда.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90401  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Алгоритм знаходження максимального 
зваженого розрізу графа" ("MAXCUT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для знаходження максимального зваженого 
розрізу графа. В результаті її роботи обчислюються верхня та нижня 
оцінки для потужності розрізу графа із заданою зваженою матрицею 
суміжності. Верхня оцінка знаходиться шляхом визначення двоїстої 
оцінки відповідної квадратичної оптимізаційної задачі, а нижня оцінка 
- шляхом визначення деякого найкращого допустимого розв'язку задач 
за допомогою певної евристичної процедури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90402  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журбенко Микола Георгійович, 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 "r-алгоритм з програмним управлінням 
значеннями коефіцієнтів розтягу простору (r(1)-алгоритм)" ("CRalg 
Sigma")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язання задачі безумовної мінімізації 
функцій багатьох змінних. Програма реалізує r-алгоритм з програмним 
вибором значень коефіцієнтів розтягу простору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90403  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Методичні рекомендації 
"Типографіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять необхідні теоретичні знання та 
практичні завдання з дисципліни "Типографіка", що забезпечує 
фахову підготовку дизайнера-графіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90404  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Методичні рекомендації 
"Актуальні проблеми практики Візуальних комунікацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90405  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Ганна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сучасні тенденції 
функціонування ринку праці в умовах загострення соціально-
економічної кризи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охарактеризовано тенденції функціонування ринку праці в умовах 
соціально-економічної та політичної нестабільності, визначено 
проблеми функціонування. Аргументовано доцільність запровадження 
нової системи співпраці між роботодавцями та закладами освіти для 
зайняття молоді. Запропоновано напрями актуалізації розвитку ринку 
праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90406  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєва Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Problems and the prospects of 

development of social insurance in Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено міру узгодженості цілей та характеристику процесу 
реформування системи пенсійного забезпечення. Конкретизовано 
проблеми, шляхи та очікувані результати реформування пенсійного 
забезпечення в Україні. Сформульовано пропозиції щодо подальшого 
реформування пенсійного законодавства України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90407  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Наталія Св'ятославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Огляд міжнародного 
законодавства в галузі інтелектуальної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проаналізовано міжнародно-правову систему охорони права 
інтелектуальної власності, механізми дії щодо захисту прав на об'єкти  
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творчої діяльності людини. Також охарактеризовано правові акти, що 
охороняють власність в країнах Європейського Союзу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90408  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюєв Олександр Миколайович, Угровецький Олег Петрович, 
Свідерський Олександр Олександрович, Богданюк Ігор Васильович, 
Сабадаш Володимир Вікторович, Можаєв Михайло Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені 
заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для 
автоматизованого робочого місця з визначення загальної мінералізації 
водних розчинів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90409  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аранжувань музичних творів "Велике симфонічне шоу "Гра 
престолів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90410  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування "Voluspa (Vikings)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90411  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "The Rains of Castamere/Mhysa/Main Title (Game of 
Thrones)" ("Game of Thrones (Suite)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90412  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "The Phantom of the Opera"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90413  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Main Theme (Sherlock Holmes)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90414  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Jack Sparrow/Main Theme (Pirates of Caribbean)" 
("Pirates of Caribbean (Suite)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90415  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Winter Has Come/Winds of Winter (Game of Thrones)" 
("Game of Thrones (Suite)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90416  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Matrix/Clubbed to Death (Matrix)" ("Matrix (Suite)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90417  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Love Theme (Star Wars)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90418  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "The Queen's Justice/Shall We begin? (Game of Thrones)" 
("Game of Thrones (Suite)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90419  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Irene Adler's Theme/Opening Titles Main Theme 
(Sherlock)" ("Sherlock (Suite)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90420  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Red Warrior (The Last Samurai)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90421  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Light of The Seven/Night King (Game of Thrones)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90422  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Георгійович  
 
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 "Diva Song (The Fifth Element)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90423  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ліна 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)  Наукова стаття "Current trends in the teaching english for specific 
purposes at hei in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смірнова Л. Л. Current trends in the teaching english for 
specific purposes at hei in Ukraine // Medzinarodna vedecka konferencia 
Kvalita jazykoveho vzdelavania na univerzitach v Europe VII. - 2018. - 14-
15. - С. 124-130. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90424  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ліна 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)  Наукова стаття "Концептуальні основи формування соціокультурної 
компетентності сучасного вчителя іноземної мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смірнова Л. Л. Концептуальні основи формування 

соціокультурної компетентності сучасного вчителя іноземної мови // 
Наукові записки. - 2015. - Випуск 136. - С. 503-509. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90425  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ліна Леонідівна  
 
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 "Theoretical aspects of providing bilingual education in 
the Slovak Republic"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смірнова Л. Л. Theoretical aspects of providing bilingual 

education in the Slovak Republic // Наукові записки. - 2016. - Випуск 149. 
- С. 92-96. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90426  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бузак Віталій Олегович, Мельник Олександр Вікторович, Поздєєв 
Валерій 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 "Обчислення тиску в каналі розряду в 
залежності від часу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90427  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломаха Світлана Олександрівна, Сотська Галина Іванівна, Гомеля 
Ніна Семенівна, Вовк Мирослава Петрівна, Філіпчук Наталія 
Олександрівна, Грищенко Юлія Валеріївна, Котирло Тамара 
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 професійного досвіду викладачів вищих 
педагогічних навчальних закладів на етико-естетичних засадах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито етичні та естетичні чинники розвитку 
професійного досвіду викладачів вищих педагогічних закладів у 
контексті сучасних пріоритетів реформування мистецько-педагогічної 
освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90428  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршин Олександр Юрійович, Булгакова Олександра Сергіївна, 
Зосімов В'ячеслав 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 "Система автоматизації завантаження 
контенту на веб-ресурс електронної комерції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма на мові програмування Javascript для автоматичного 
створення контейнера на веб-сторінці з функціональними та 
динамічними елементами, створеними з даних у базі даних json 
формату, яка знаходиться на сервері і призначена для полегшення 
завантаження контенту на ресурс електронної комерції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90429  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломаха Світлана Олександрівна, Вовк Мирослава Петрівна, 
Грищенко Юлія Валеріївна, Сотська Галина Іванівна, Султанова 
Лейла Юріївна, Філіпчук Наталія Олександрівна, Гомеля Ніна 
Семенівна  

 
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)  Практичний посібник "Технології професійного розвитку педагогів в 
умовах формальної і неформальної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику означено можливості професійного розвитку педагогічних 
працівників на основі розроблених технологій навчання в умовах 
формальної і неформальної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90430  
 
Дата реєстрації авторського права  02.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 2 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 90)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90431  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна, Мироненко Надія Григорівна  
 
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, 
креслення, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Ескізний проект реновації 
центру здоров'я "Гармонія" у м. Харкові, пр. Свободи, 23"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений ескізний проект з описом, що містить планувальні 
рішення інтер'єрів приміщення оригінального дизайну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90432  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикань Сергій Антонович, Іваницька Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Безпека людини. Університетський курс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дикань С. А. Безпека людини. Університетський курс 
[Текст] = Human Security [підруч. для студ. вищ. нав. закл. усіх спец. 
ОКР "Бакалавр"] /С.А. Дикань, І.О. Іваницька - Полтава : ТОВ 
"АСМІ", 2019. - 279 с. : іл., табл. 

 
Анотація   

Підручник є оригінальним інноваційним виданням, у якому викладені 
основи наукових знань з безпеки людини в побуті, виробничому  
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середовищі і в надзвичайних ситуаціях. Призначений для студентів усіх 
спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90433  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Пространственно-временная структура повести Н. В. Гоголя 
"Пропавшая грамота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павельєва А. К. Пространственно-временная 
структура повести Н. В. Гоголя "Пропавшая грамота". Наукові 
записки Національного університету "Острозька академія" : серія 
"Філологія". Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 3 (71), вересень. - С. 
108-110. 

 
Анотація   

У статті визначаються сюжетотворчі просторово-часові рамки повісті 
М. В. Гоголя "Пропала грамота" - містичний простір та хронікально-
побутовий і соціально-історичний художній час (епоха правління 
Катерини ІІ), досліджуються хронотопи дороги, ярмарку, 
шинку/корчми, мотив сну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90434  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постильна Олена Олексіївна  
 
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 "Робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочу програму навчальної дисципліни "Інформаційні системи в 
менеджменті" створено для вивчення основних понять до 
управлінської інформаційної системи, що, як правило, не залежать від 
форми власності, однак залежать від сфери діяльності підприємства, а 
її програмні модулі повинні відповідати бізнес-процесам, функції 
автоматизованих робочих місць повинні відповідати посадовим 
обов'язкам співробітників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90435  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постильна Олена Олексіївна  
 
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 "Конспект лекцій зі 
спецкурсу "Інформаційно-комунікаційні  технології у духовно-
моральному вихованні особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курсом передбачено забезпечення реалізації мети і завдань; 
ознайомлення з етичними нормами моральної поведінки, системою 
моральних вчинків; освоєння основних понять і визначень щодо 
моральних цінностей у вихованні студентів, ознайомлення із впливом 
інформаційних потоків на моральну свідомість молодого покоління та 
можливостями використання анімаційних технологій у виховному 
процесі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90436  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постильна Олена Олексіївна  
 
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 "Робоча програма 
навчальної дисципліни "Програмне забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочу програму навчальної дисципліни "Програмне забезпечення" 
розроблено для вивчення програмного забезпечення персональних 
комп'ютерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90437  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхіна Марина 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)  Монографія "Формування соціально-економічного потенціалу вищої 
школи: теоретичні аспекти та практична реалізація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   Опублікування: Артюхіна М. В. Формування соціально-економічного 
потенціалу вищої школи: теоретичні аспекти та практична реалізація: 
монографія / М. В. Артюхіна. - Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. 
- 240 с.  

 
Анотація   

У монографії узагальнено теоретичні положення та розроблено 
практичні рекомендації щодо підвищення якості процесу формування 
соціально-економічного потенціалу вищої школи в умовах сучасного 
розвитку економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90438  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхіна 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)  Книга "Маркетингова та іміджева діяльність навчального закладу: 2 
частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артюхіна М. В. Маркетингова та іміджева діяльність 
навчального закладу: підручник для студ. вищих навч. закладів / М. В. Артюхіна; 
під заг. Слов'янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. - 201 с. 

 
Анотація   

У підручнику докладно розглянуто особливості маркетингової та 
іміджевої діяльності вітчизняних навчальних закладів. Проаналізовано 
функції маркетингу та інструменти впливу на ринок споживачів 
освітніх послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90439  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Михайло 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 "Пташка Mihasandr"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний елемент - Пташка, що може бути інкорпорована у власне 
ім'я автора та його проекти. Застосовується у декількох кольорових 
варіаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90440  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін 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 "Новое будущее Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга являє собою детальний покроковий план побудови 
принципово нової для світу кооперативної держави. Зміст твору 
включає у себе дорожню карту життєдіяльності усіх напрямів 
існування такої країни: соціальний, духовний, ідеологічний, 
просвітницький, структурний, оборонний, безпеки, економічний, 
фінансовий та власне кооперативний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90441  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90442  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90443  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайова Галина 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 віршів "Мысли в рифмах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів - це можливість висловити наболіле від імені 
літературного героя, знайти красу в повсякденності буднів, оцінити 
вчинки, свої або чужі, як би збоку, очима сторонньої людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90444  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович  
 
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 

"Висцеральная остеопатия. Брюшная полость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Висцеральная остеопатия. Брюшная полость" створено для вивчення 
анатомії і фізіології органів черевної порожнини в остеопатії. Детально 
показаний зв'язок і вплив внутрішніх органів на хребет і весь організм. 
Також показані методи корекції дисфункцій органів черевної 
порожнини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90445  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг "NATALIA 
SERBINA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг "NATALIA 
SERBINA" має малюнок лева, на фоні якого розташований малюнок 
сузір'я лева. Словесна частина "NATALIA SERBINA" виконана 
символами англійського алфавіту великими літерами. Під словеною 
частиною розміщені дві лінії. Кольорова гама твору може бути 
різноманітною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90446  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боринський Броніслав Борисович, Лехів Василь 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 творів образотворчого мистецтва "Про веселих звірят, супер 
родичів, побажання та про кохання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва "Про веселих звірят, супер 
родичів, побажання та про кохання" складається з чотирьох серій 
малюнків, які призначені для комерційних потреб: "Веселі звірята"; 
"Супер родичі", "Малюнки з побажаннями", "Малюнки про кохання". 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90447  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Наталія Іванівна, Гордієнко 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)  Стаття "Аналіз теоретичних підходів до економічної категорії 
"вартість підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гордієнко Н. І., Гордієнко Т. В. Аналіз теоретичних 
підходів до економічної категорії "вартість підприємства" / Research: 
tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - 2017. - P. 76-82. 

 
Анотація   

Проаналізовано підходи до оцінки ринкової вартості підприємства 
(бізнесу) та обґрунтовано її залежність від мети оцінювання, а саме: при 
продажу, реорганізації, оренді, приватизації, емісії акцій; при оцінці 
ефективності управління підприємством; при вирішенні заставних і 
податкових питань, що обумовлює вибір видів вартості об'єктів оцінки. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90448  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Бондарчук Віталій 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 "Інтелектуальний модуль аналізу тональності 
тексту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний продукт, що базується на обробці природної 
мови, що використовує для аналізу тональності тексту метод 
"Баєсовський класифікатор", реалізований на мові програмування 
Python, основна функція якого - визначення тональності текста".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90449  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Нові методи контролю характеристик міцності і пластичності 
арматурного прокату при проведенні випробувань у споживача 
продукції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована нова методика контролю характеристик міцності і 
пластичності арматурного прокату при проведенні випробувань у 
споживача продукції, яка може стати основною для розробки і 
впровадження сучасного національного стандарту на методи 
випробування арматурного прокату на розтяг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90450  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Два кінця, два 
кільця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На знак подяки за отримання посади заступника, Коля винаймає 
готельний номер і викликає двох повій: директору компанії Сергію і 
собі. Одна з повій виявляється дружиною Колі, а друга приватним 
детективом, котрий розкриває фінансові оборудки Сергія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90451  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітаренко Дмитро 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 твір "Бизнес-план "Разработка VR-приложения для 
обучения нейрохирургов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90452  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітаренко Дмитро 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 твір "Бизнес-план "Технология виртуальной 
реальности в медицине (нейрохирургия)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90453  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Українська література" підручник для 7 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 7 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90454  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевська Людмила В'ячеславівна  
 
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)  "Літературне читання" підручник для 2 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 90)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90455  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Віра Володимирівна, Піканова Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Математика" підручник для 2 класу спеціальних закладів загальньої 
середньої освіти (Н 91)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90456  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Математика" підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (Н 91)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 1 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90457  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевська Людмила В'ячеславівна  
 
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)  "Буквар" підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (Н 90)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 1 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 90).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90458  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
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 2 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 91)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90459  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піканова Наталія 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)  "Літературне читання" підручник для 2 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 91)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, що відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (Н 91).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90460  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туча 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Основы технологии продаж в LuckyLOOK - 
сезон весна/лето"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі надані рекомендації щодо індивідуального підбору товарів у 
LuckyLOOK для кожного клієнта, надані основні принципи поєднання 
аксесуарів та одягу відповідно до весняно-літнього сезону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90461  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туча Тетяна 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)  Методичний посібник "Основы технологии продаж в LuckyLOOK - 
сезон осень/зима"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі надані рекомендації щодо індивідуального підбору товарів у 
LuckyLOOK для кожного клієнта, надані основні принципи поєднання 
аксесуарів та одягу відповідно до сезону осінь/зима.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90462  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчина 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)  Словосполучення "Музикашки-Барабашки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90463  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інклюзивна освіта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний 
посібник. - Київ : ТОВ "Агенство "Україна", 2019. - 300 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито концептуальні засади інклюзивної 
освіти, міжнародне і національне законодавство з розвитку 
інклюзивної освіти, зарубіжний досвід впровадження інклюзивної 
освіти, державно-громадське управління інклюзивною освітою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90464  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панура Юлія 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 "Узагальнення наукових підходів до визначення 
сутності податків та їх систематизації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панура Ю. В. Узагальнення наукових підходів до 
визначення сутності податків та їх систематизації // Наукові записки. - 
2013. - № 21. - С.181-184. 

 
Анотація   

У статті узагальнено наукові підходи до визначення сутності податків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90465  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панура Юлія Василівна, Ярошук Ярослава 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 "Медіація як оптимальна модель в процесі вирішення 
податкових спорів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панура Ю. В., Ярошук Я. В. Медіація як оптимальна 
модель в процесі вирішення податкових спорів // Молодий вчений. - 
2018. - №1 (53). - С. 952-956. 

 
Анотація   

Економічні відносини вимагають застосування нових підходів для 
ефективного регулювання вирішення спорів і конфліктів між 
суб'єктами підприємницької діяльності та державою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90466  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панура Юлія 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 "Актуальні проблеми податку на додану вартість в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панура Ю. В. Актуальні проблеми податку на додану 
вартість в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - 
№ 5 (144). - С. 55-57. 

 
Анотація   

У статті досліджено проблеми, що виникають при застосуванні податку 
на додану вартість у складі податкової системи України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90467  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванишина Ольга Степанівна, Панура Юлія 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 "Економічний зміст податкового адміністрування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванишина О. С., Панура Ю. В. Економічний зміст 
податкового адміністрування // Науковий вісник Мукачівського 
державного університету. - 2018. - №1 (9). - С. 159-162. 

 
Анотація   

Мета статті - викласти результати досліджень щодо економічного 
змісту податкового адміністрування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90468  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна платформа з управління 
життєвим циклом корпоративних документів в електронному вигляді 
"WhiteDoc" ("Програмна платформа WhiteDoc")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна платформа "WhiteDoc" призначена для управління 
шаблонами документів, а також створення і обміну такими 
документами між користувачами одного або декількох примірників 
даної Платформи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90469  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Ветеран"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Солдат під час ротації приїхав в Карпати до інваліда, ветерана війни і 
дізнався, що той закінчив життя самогубством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90470  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глотова Наталія Володимирівна, Глотов Олексій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Психоаналітична трансформаційна гра 
"ХРОНОС" ("ХРОНОС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"ХРОНОС" - психологічна трансформаційна гра, яка дозволить 
скласти пазл вашої пам'яті, сприйняття і життя в цілісну картину, яка 
б задовольнила вас і дала відчуття комфорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90471  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Сергій Михайлович (Art BebKo)  
 
Повне ім'я або повне 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 "Є-Експрес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Є-Експрес" дозволяє 
користувачам здійснювати замовлення попутних транспортних засобів 
(підвезення), шляхом самостійного набору маршруту та встановлювати 
ціну за поїздку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90472  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башта Іван Іванович, Плохотишина 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 "Документування в оперативно-розшуковій 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Башта І. І., Плохотишина Ю. Ю. Документування в 
оперативно-розшуковій діяльності // Електронне наукове видання 
"Порівняльно-аналітичне право". - 2018. - №6, - С. 398-400. 

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню питання документування в 
оперативно-розшуковій діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90473  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія 
Олександрівна, Тямушева Вікторія Максимівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Innovation attractiveness of public 
management" оцінювання інноваційної привабливості органів 
публічного управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі розроблено комп'ютерну програму, яка уможливлює 
автоматизований розрахунок інноваційної привабливості органів 
публічного управління шляхом визначення існуючих в організації 
рівнів ефективності структури людського капіталу та управлінського 
потенціалу, інтелектуального рівня персоналу, рівня мотивації 
персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90474  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Матеріал: бронза, содаліт. Техніка: лиття. Розмір: 22*17*30,5 см. Твір 
відображає постійний вибір кожної людини між добром та злом, між 
щирістю та лицемірством, між любов'ю та ненавистю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90475  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
"Методичні матеріали для тренінгу "Політика, економіка та публічне 
управління в сфері культури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник методичних матеріалів складається із п'яти частин та 
призначений для навчання публічних службовців.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90476  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люба Балух (псевдонім), Луцишин Наталя Андріївна  
 
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)  Літературно-художнє видання "Пригоди Оленки, або урок доброти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Пригоди Оленки, або урок доброти" - це продовження пригод 
дівчинки Оленки, яка проживає в українському селі на Західній 
Україні і восени збирається іти в школу, у перший клас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90477  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Губка Олексій 

Сергійович, Дергачов Володимир 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)  Монографія "Інформаційні системи. Алгоритмічний підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто принципи побудови алгоритмічних 
перетворювачів, види перетворень. Наведені розроблені оригінальні 
спеціалізовані пристрої для вирішення цього класу задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90478  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Олівер Олексійович, Рясних Євгенія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
методичні рекомендації з цільового ціноутворення за умов 
багатопродуктового виробництва" ("Цільове ціноутворення на 
продукцію виробничо-технічного призначення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Існуючі методи цільового ціноутворення рекомендують розрахунок 
цільової ціни, цільових витрат (повну собівартість продукції) і 
цільового прибутку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90479  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарова Людмила Володимирівна, Дучмал Маріуш, Огієнко Альона 
Володимирівна, Порудєєва Тетяна Володимирівна, Покуса Тодеуш, 
Федосова Анна Олегівна, Кумар Аміт Гоел, Стоян Олександра 
Юріївна, Бурдельна Ганна Олександрівна, Обозна Альона Олексіївна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління економічними процесами на 
підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник детально розкриває зміст навчальної програми 
нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Управління 
економічними процесами на підприємстві". Посібник містить усі 
необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних та практичних 
занять, а і для організації самостійної роботи студентів з 
використанням активних методів навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90480  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Ірина Анатоліївна, Романюк Ганна Вікторівна  
 
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)  Літературний письмовий твір "Метафоричні асоціативні карти 
"МОТиВ. Тлумачення назви, орієнтовні техніки роботи та добір 
запитань за ілюстраціями"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описані техніки роботи з метафорично-асоціативними картами 
"МОТиВ" для спілкування та корекційної роботи з підлітками. 
Техніки допоможуть: глибше дізнатися про внутрішнє сприйняття 
підлітком світу та себе у ньому; зрозуміти інтереси дитини та емоційні 
стани, які охоплюють її під час різних подій; допомогти відновити 
внутрішню рівновагу, знайти в собі ресурси для подолання певної 
кризи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90481  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рурик 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)  Навчальний посібник "Устаткування підприємств харчування. 
Навчальний посібник спеціальність: 5122.2 "Кухар" рівень 
кваліфікації: ІІІ-IV розряд" (Навчальний посібник "Устаткування 
підприємств харчування")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний навчальний посібник містить інформацію про механізацію 
технологічних процесів приготування, зважування, експлуатацію та 
технічне обслуговування торговельного обладнання закладів 
ресторанного господарства. В кінці тем наведені таблиці з основними 
несправностями машин та шляхи їх усунення. Після кожного розділу 
наведені запитання для повторення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90482  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навольнєв Олег Ігорович  
 
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 "UNIKI. Time to be"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

М'ятні та рожеві літери з білим обрисом на м'ятному фоні над першою 
літерою малюнок у вигляді рога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90483  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботніков Андрій Геннадійович  
 
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 "КоньЯк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90484  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
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 "Вдосконаленням немає ні кінця ні краю..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі представлено вдосконалення технологій генераторів 
інерційних сил, різних типів і технологій генераторів крутного 
моменту, двигунів старовинних індійських літаючих апаратів "Віман".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90485  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мариновська Оксана Яківна  
 
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 "Педагогічна інноватика & 
Менеджмент інновацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мариновська О. Я. Педагогічна інноватика & 
Менеджмент інновацій : навч.-метод. посіб. / Оксана Яківна 
Мариновська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. - 504 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику хрестоматійного типу розкрито 
теоретико-методологічні та методичні засади педагогічної інноватики 
та менеджменту освітніх інновацій у закладах загальної середньої 
освіти. Видання адресоване науково-педагогічним працівникам 
системи післядипломної педагогічної освіти, керівникам та педагогам 
закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90486  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Історія української літератури 
(Сучасний літературний процес)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник побудований згідно з сучасними вимогами навчального 
процесу у ЗВО, покликаний допомогти системно засвоїти теоретичний 
матеріал з українського сучасного літературного процесу, а також 
удосконалити вміння студентів аналізувати художні твори та явища 
всього жанро-видового спектра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90487  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнолата Петро Іванович  
 
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 "Теорія всього"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Просторово-часово-гравітаційний континіум та кванти часу і простору. 
Утворення та будова гравітаційної зірки (чорна діра). Будова частинок: 
фундаментальна, найдрібніша, магне, фотон, електрон, протон, 
нейтрон. Зародження нашого Всесвіту, радіація, гравітаційні сталі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90488  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баглай Артем Володимирович  
 
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 "ДІМ"/"HOME"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віртуальна платформа-магазин (комп'ютерна програма, мобільний 
додаток) для створення користувачем інтер'єру з представлених 
готових дизайнерських рішень обробки підлоги, стін, стелі тощо з 
можливістю розміщення в ньому існуючих у продажу предметів 
інтер'єру: меблів, світильників, аксесуарів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90489  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димніч Володимир Васильович  
 
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 "Концепція проекту "iKIDZ 
CODEPLAY" ("iKIDZ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір - це опис організованих позашкільних 
занять з програмування та STEM, робототехніки, математики, логіки, 
алгоритміки та іноземних мов для розвитку технологічних навичок у 
дітей та отримання сучасних знань. В iKIDZ діти вивчають сучасні 
мови програмування, комп'ютерні технології, математику та 
англійську мову.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90490  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігор Тур (псевдонім)  
 
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)  П'єса "Михайлик і Володарі зими"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Куди зникає Старий рік, коли приходить Новий? Що категорично 
забороняє робити чарівна інструкція? Чому постійно запізнюється Дід 
Мороз і не має він дружини? Ось такі складні питання у новорічну ніч 
розв'язує Михайлик разом із своєю бабусею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90491  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Жанр соціальна драма, містичний трилер. Талановитий лікар втрачає 
своїх близьких через корупцію в держсистемі і окультне угруповання, 
що впливає на держчиновників, безрезультатно намагається домогтися 
справедливості і за допомогою таємного товариства бере меч 
правосуддя в свої руки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90492  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубна Діна Ігорівна, Піддубна Юлія Юріївна, Козлова Яна Юріївна 
 
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 "Архітектурно-
дизайнерський проект для penthouse"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При будівництві та облаштуванні свого житла кожна людина 
намагається створити свій неповторний стиль, в якому їй буде 
комфортно проживати. Наш проект спрямований на створення 
яскравого світлого приміщення penthouse. Можливе використання 
проекту і в інших приміщеннях різного призначення та різної 
етажності при дотриманні основних засад даного архітектурно-
дизайнерського проекта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90493  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рассадникова Світлана Івановна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 державного регулювання інвестицій в 
рекреаційно-туристичному природокористуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проведено дослідження проблемних питань та особливостей 
державного регулювання інвестицій в рекреаційно-туристичному 
природокористуванні примосрьких регіонів, визначення їх 
теоретичних та прикладних аспектів є актуальною науковою темою 
для знаходження шляхів економічного зростання, конкурентоздатності 
країни, підвищення якості життя та оздоровлення населення, 
збереження багатого природно-ресурсного потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90494  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Управління системою енергетичної безпеки регіонів в 
аспекті економічної безпеки країни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено концептуальні засади підвищення ефективності 
управління енергетичною безпекою регіонів. На основі систематизації 
існуючих у науковій літературі концепцій і поглядів запропоновано 
методологію управління енергобезпекою регіонів. Досліджено чинники 
зовнішнього і внутрішнього середовища, негативні наслідки 
нестабільного енергозабезпечення, управління енергетичною безпекою 
підприємства. Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження 
оптимальної стратегії управління регіональною енергобезпекою в 
умовах зростання диференціації регіонів за рівнем їх енергетичної 
безпеки і чинників (загроз) розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90495  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальне обґрунтування державно-приватного 
партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості 
об'єктів екологічної інфраструктури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розкрито сутність, місце і роль державно-приватного 
партнерства, його особливості, цілі в системі формування інвестиційної 
привабливості об'єктів екологічної інфраструктури, проведено 
концептуальне обґрунтування доцільності і перспективності 
застосування механізмів державно-приватного партнерства для 
забезпечення активізації інвестиційної діяльності і підвищення 
привабливості об'єктів екологічної інфраструктури для залучення 
необхідних інвестицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90496  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальні засади формування інвестиційної 
привабливості у сфері природокористування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рассадникова С. І. Концептуальні засади формування 
інвестиційної привабливості у сфері природокористування / Економіка 
і управління. Національна Академія природоохоронного і курортного 
будівництва. - 2011. - № 6. - С. 90-96. 

 
Анотація   

В статті розглядаються теоретичні основи формування інвестиційної 
привабливості у сфері природокористування як засобу ефективного 
інвестування та створення підгрунтя для досягнення сталого розвитку 
та конкурентоздатної економіки, досліджено сутність наукової 
категорії, аналіз умов формування запропонованої концептуальної 
моделі формування інвестиційної привабливості природокористування 
та розкриття її змісту та взаємозв'язних і взаємодіючих складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90497  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальний підхід до систематизації об'єктів 
інвестиційної привабливості сфери природокористування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рассадникова С. І. Концептуальний підхід до 
систематизації об'єктів інвестиційної привабливості сфери 
природокористування / Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 5 
(83). - С. 117-123. 

 
Анотація   

В статті досліджувані особливості та значимість природокористування 
для реалізації ідей стійкого розвитку на основі інвестування, розкрито 
зміст інвестиційної привабливості і її об'єктів у сфері 
природокористування. Розглянуті і запропоновані концептуальні 
основи до систематизації об'єктів інвестиційної привабливості в сфері 
природокористування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90498  
 
Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачова Вікторія Вікторівна, Єфремов Костянтин Вікторович, 
Згуровський Олександр Михайлович, Казановський Артем 
Андрійович, Концевий Денис Сергійович, Міловіч Предраг, Пархомчук 
Володимир Сергійович, Харченко Максим Леонідович  

 
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 "Евербот А"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується комплекс інноваційних трейдингових продуктів для 
пасивного інвестування. Повністю автоматизовані алгоритми 
дозволяють отримувати прибутковість на різних інструментах: 
криптовалюти, ф'ючерси, акції. Бот реалізовано з використанням 
кількох мов програмування; він має клієнтський інтерфейс і дозволяє 
виводити результати операцій в програму Telegram.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90499  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щьокіна Євгенія Юріївна, Забарна Елеонора 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 "Наукове обґрунтування та запровадження системи 
організаційно-управлінських інновацій в розвитку регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є обґрунтування та інтеграція системи організаційно-
управлінських інновацій в розвитку регіонів України з перспективами 
подальших досліджень цієї проблематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90500  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щьокіна Євгенія Юріївна, Забарна Елеонора 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 "Методичні підходи до оцінки факторів соціально-
економічного розвитку регіонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті показано зміст комплексної дефініції соціально-економічний 
розвиток регіону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90501  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щьокіна Євгенія Юріївна, Забарна Елеонора 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 "Стратегування як інструмент соціально-економічного 
розвитку регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено специфіку визначення, методологію формування та 
основні складові стратегування в контексті соціально-економічного 
розвитку українських регіонів. Показано зміст парадигми 
регіонального розвитку, що акцентує увагу на активному залученні 
організаційно-управлінських інновацій в розвиток регіону. Визначено 
основні складові елементи інституційного середовища запровадження 
системи організаційно-управлінських інновацій в регіонах України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90502  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щьокіна 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)  Науковий твір "Регіональний вимір інноваційного розвитку суб'єктів 
господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є аналіз інноваційної активності суб'єктів господарської 
діяльності по регіонах України та обґрунтування необхідності 
застосування нових підходів до управління територіальним розвитком. 
Запропоновано впровадження організаційних і управлінських 
інновацій, які дозволяють в результаті підвищити ефективність і 
якість соціально-економічного розвитку регіону, поліпшують 
використання нових знань і технологій та дають змогу підприємствам 
бути інноваційно активними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90503  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

110 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Куріненко Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма ІАС "Megapolis. Система контролю та 
управління доступами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для вирішення наступних завдань: 
1. Оформлення заявок на перепустки та інформування ініціатора 
заявки про її виконання; 2. Здійснення процесу підготовки проекту 
заявки, відправки на розгляд головному виконавцю та облік заявок; 3. 
Забезпечення можливостіі безпаперового оформлення замовлень 
перепусток та контролю використання перепусток шляхом інтеграції з 
системою контролю та управління доступу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90504  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Лашин Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма ІАС "Мegapolis. Електронні контракти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів 
укладання угод між юридичними особами, оформлення документів в 
електронному вигляді, створення зручного і безпечного каналу зв'язку 
між учасниками угоди, забезпечення законності обміну всіх документів 
угоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90505  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Сергій Миколайович, Малініч Андрій Ігорович (Yerdn 
Sarabanda)  

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

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

твору (творів)  Альбом мелодій "Альбом мелодій № 1/1/1 до творів, згідно сценарію 
"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)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконується як самостійно, так і в симбіозі із віршованими текстами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90506  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Сек'юріті Груп" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз-абстракція "Мапа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Топографічне зображення фрагмента абстрактного населеного пункту з 
умовними позначеннями на площині. Функціональне призначення 
твору - елемент фірмового стилю, який може бути складовою частиною 
як матеріальних, так і цифрових об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90507  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смілянець Орест 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)  Графічне зображення "Пакетам Торба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90508  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шокало Олександр Андрійович  
 
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 "Збірка музичних творів "Тарас Шевченко. Пісенний 
"КОБЗАР" (Твори a капела; твори з інструментальним супроводом; 
твори великої форми з симфонічним оркестром)" ("Тарас Шевченко. 
Пісенний "КОБЗАР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90509  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Адаптація російською мовою для України шкали "Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS)": "Госпитальная шкала тревоги и депрессии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адаптація російською мовою шкали HADS, реалізуючи вимогу про 
необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 
рідною для пацієнта мовою, у випадку російськомовних пацієнтів 
робить можливим виконання умови протоколу HADS про режим 
самозаповнення, дозволяє уникнути помилок через нерозуміння 
питань, варіантів відповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90510  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Адаптація українською мовою шкали "Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS)": "Госпітальна шкала тривоги та депресії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адаптація українською мовою шкали HADS, реалізуючи вимогу про 
необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 
рідною для пацієнта мовою, у випадку україномовних пацієнтів робить 
можливим виконання умови протоколу HADS про режим 
самозаповнення, дозволяє уникнути помилок через нерозуміння 
питань, варіантів відповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90511  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Адаптація українською мовою набору шкал та опитувальників 
"Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI)": "Набір шкал та 
опитувальників для комплексної оцінки якості життя при розсіяному 
склерозі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адаптація українською мовою набору MSQLI, реалізуючи вимогу про 
необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 
рідною для пацієнта мовою, у випадку україномовних пацієнтів робить 
можливим виконання умови протоколу MSQLI про режим 
самозаповнення, дозволяє уникнути помилок через нерозуміння 
питань, варіантів відповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90512  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Адаптація російською мовою для України набору шкал та 
опитувальників "Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI)": 
"Набор шкал и опросников для комплексной оценки качества жизни 
при рассеянном склерозе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адаптація російською мовою набору MSQLI, реалізуючи вимогу про 
необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 
рідною для пацієнта мовою, у випадку російськомовних пацієнтів 
робить можливим виконання умови протоколу MSQLI про режим 
самозаповнення, дозволяє уникнути помилок через нерозуміння 
питань, варіантів відповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90513  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Олексій Андрійович, Лістунова Аліна Віталіївна  
 
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": Бібліотека візуальних компонентів для побудови інтерфейсів 
користувача" ("ІПЗ МІА БВК ІК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це загальна бібліотека візуальних компонентів для створення веб-
додатків, які динамічно будуються завдяки таким технікам 
програмування як скафолдінг, інтроспекція та рефлексія із схем 
метаданих предметної області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90514  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашевський Сергій Миколайович, Іванов В'ячеслав Ігорович  
 
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": Бібліотека опису метаданих інформаційних сутностей" ("ІПЗ 
МІА БОМІС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це бібліотека для створення метаописів інформаційних сутностей 
спеціальним декларативним форматом опису, що включає сутності, 
зв'язки та атрибути, з якого можна автоматично побудувати схему 
зберігання в реляційній СКБД, структури пам'яті і структури для 
безсхемних СКБД, різні GUI, серверне API.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90515  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орленко Олексій Андрійович, Лістунова Аліна Віталіївна  
 
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": Універсальний клієнтський додаток з динамічною побудовою 
інтерфейсів" ("ІПЗ МІА УКД ДПІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-додаток, побудований на стику web-технологій: JavaScrippt, CSS, 
HTML, React.js, Redux, PWA, Service Worker, WebSoсket, що дозволяє 
створити додатки, які виглядають і взаємодіють з користувачем як 
нативні додатки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90516  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Орловецька Нінель Фатехівна, Хохленкова 
Наталя 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 "Лікарські препарати спецпризначення. Технологія 
ветеринарних препаратів: методичні рекомендації для викладачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичній розробці для викладачів наведені основні моменти 
викладання дисципліни "Лікарські препарати спецпризначення. 
Технологія ветеринарних препаратів" - читання лекцій, проведення 
семінарських занять, контроль самостійної роботи тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90517  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматков Даніїл Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Анкета опитування зі 
сформованості професійних компетентностей в процесі навчальної 
діяльності та фізичної активності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено анкету опитування зі сформованості професійних 
компетентностей в процесі навчальної діяльності та фізичної 
активності. Анкету спрямовано на студентів, які займаються фізичною 
активністю, та на студентів, які такою активністю не займаються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90518  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматков Даніїл Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Метод експериментального 
педагогічного дослідження сформованості компетентності з 
моделювання процесів і систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі у вигляді презентації представлено метод експериментального 
педагогічного дослідження сформованості компетентності з 
моделювання процесів і систем за показниками розуміння, 
симпліфікації, трансформації, інтерпретації та валідації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90519  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олег Миколайович, Першина Юлія Ігорівна, Литвин Олег 
Олегович, Нечуйвітер Олеся Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Економіко-математичне 
моделювання: навчально-методичний посібник для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форм навчання 
спеціальності 113 "Прикладна математика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить лекційний матеріал, практичні завдання та питання 
для самоперевірки. Наведено приклади з детальними висвітленнями 
всіх етапів розв'язку задач. Це дає можливість набути практичні 
навички в чисельному оперуванні теорією та отриманні розрахункової 
інформації для прийняття більш обґрунтованих рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90520  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олег Миколайович, Першина Юлія Ігорівна, Литвин Олег 
Олегович, Нечуйвітер Олеся Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технології чисельного 
моделювання: навчально-методичний посібник для студентів 
освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форм навчання 
спеціальності 113 "Прикладна математика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить основні теоретичні та практичні відомості з курсу 
"Технології чисельного моделювання", докладне розв'язання типових 
прикладів, лабораторний практикум. Може бути використаний 
аспірантами, магістрами та спеціалістами всіх інженерних та 
інженерно-педагогічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90521  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Структура програми 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників освіти щодо 
формування компетентності в сфері охорони і захисту прав 
інтелектуальної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Структура програми підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників освіти щодо формування компетентності в сфері охорони і 
захисту прав інтелектуальної власності подана у вигляді таблиці, де 
наведено тематику за змістовними модулями і враховано усі види 
аудиторних та позааудиторних навчальних робіт слухачів курсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90522  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Ганна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник аудіовізуальних творів "Аппетитное Утро (Fun Studio C)"  

("Аппетитное Утро")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90523  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Анна Валеріївна  
 
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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Конспект 

"Матеріали лекцій з дисципліни "Основи безпеки бізнесу" для 
студентів, які навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент" за 
освітньою програмою "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект лекцій містить теоретичні матеріали, які мають 
критеріально-орієнтований характер і можуть використовуватися для 
поточного, комплексного, об'єктивного контролю умінь і знань 
студентів економічних спеціальностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90524  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орловецька Нінель Фатехівна, Данькевич Оксана Степанівна, Редькін 
Руслан Григорович  

 
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 "Екстемпоральна рецептура. Авторські прописи 
(технологія, застосування): навчальний наочний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному наочному посібнику для студентів, викладачів, лікарів 
та фармацевтичних працівників аптек наведені авторські прописи для 
приготування в аптеці з покроковою технологією (фото), теоретичним 
матеріалом, історичними моментами створення лікарських препаратів 
та застосуванням, які будуть використані при вивченні дисципліни 
аптечна технологія ліків за всіма темами, а також у роботі лікарів, 
виробничих аптек тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90525  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Орловецька Нінель Фатехівна, Хохленкова 
Наталя 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 "Лікарські препарати спецпризначення. Технологія 
ветеринарних препаратів: методичні рекомендації для самостійної 
роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для самостійної позааудиторної 
роботи здобувачів вищої освіти при підготовці до семінарських занять з 
дисципліни "Лікарські препарати спецпризначення". В методичній 
розробці наведено: мета заняття, теоретичні питання з кожної теми 
дисципліни, тести для самоконтролю та правильні відповіді на них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90526  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Трищук Надія Михайлівна  
 
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 "Фармакотерапія туберкульозу та  захворювань ЛОР-
органів: методичні рекомендації для викладачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, фармакотерапії захворювань ЛОР-органів. Представлено 
актуальність проблеми, клінічна картина й основні напрямки 
фармакотерапії гострого синуситу, риніту, отиту, бронхіту та питання 
профілактики цих захворювань, а також надані ситуаційні завдання та 
тестові питання з фармакотерапії захворювань ЛОР-органів, 
туберкульозу та ГРВІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90527  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Кубарєва Інна Валеріївна, Волкова Аліна 
Вікторівна, Черкашина Аліна Вікторівна, Суріков Олександр 
Олександрович, Сурікова Ірина Олександрівна, Лобова Інна 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Фармацевтическое право и законодательство: учебное пособие для 
соискателей высшего образования по специальности "Фармация, 
промышленная фармация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фармацевтическое право и законодательство: учеб. 
пособие для соискателей высш. образования по спец. "Фармация, 
промышленная фармация" / А. А. Котвицкая, И. В. Кубарева, А. В. 
Волкова, и др.; под общ. ред. А. А. Котвицкой. - Харьков : НФаУ : 
Золотые страницы, 2017. - 224 с. 

 
Анотація   

Законодавчі та правові аспекти регулювання наведені з урахуванням 
специфіки фармацевтичної діяльності, дана загальна характеристика 
фармацевтичного законодавства країн світу, що мають різні 
географічні, історичні, соціально-економічні характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90528  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Визначення параметрів комп'ютерної техніки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс для оцінювачів щодо визначення параметрів 
комп'ютерної техніки для укладення договорів про надання фінансових 
кредитів та визначення вартості предмета застави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90529  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ольга Анатоліївна, Харченко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО ANSYS. Анализ прочности импульсного РДТТ. Описание методики 
и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 
ANSYS під час аналізу міцності імпульсного ракетного двигуна на 
твердому паливі. Наведено опис типу розрахунку, процес підготовки 
вихідних даних, створення розрахункової моделі, порядок проведення 
розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90530  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Олександр Володимирович, Харченко Володимир 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО ANSYS. Анализ прочности силовой конструкции маршевого РДТТ 
с металлическим корпусом, содержащим резьбовые соединения. 
Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 
ANSYS під час статичного аналізу міцності силової конструкції 
маршового ракетного двигуна на твердому паливі з металічним 
корпусом, що містить різьбові з'єднання. Наведено опис типу 
розрахунку, процес підготовки вихідних даних, створення 
розрахункової моделі, порядок проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90531  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Юрійович, Коваленко Віталій Володимирович, 
Карпенко Валентин Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение STN-01 "Расчет 
нагрузок на УР в полете"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано вихідний код програмного забезпечення STN-01 розрахунку 
навантажень на керованій ракеті під час польоту. Програма 
призначена для розрахунків у балочній постановці навантажень, що 
виникають у корпусі ракети під час польоту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90532  
 
Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілкін Леонід Олексійович, Батутіна Тетяна Яківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение MOD-02 "Расчет 
динамических характеристик собственных изгибных колебаний УР"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

123 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення динамічних характеристик 
керованої ракети (власних частот, форм їх похідних, зведених мас), 
динамічних складових навантажень (згинних моментів, 
перерізувальних сил та навантажень) від згинних коливань за 
допомогою розрахункової моделі на основі числового методу 
початкових параметрів матричної форми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90533  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Миколайович, Мойсейченко Світлана 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО MathCad. Проектный анализ прочности металлического корпуса 
РДТТ. Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 
MathCard під час проектного аналізу міцності металевого корпусу 
маршового ракетного двигуна на твердому паливі. Наведено опис типу 
розрахунку, процес підготовки вихідних даних, створення 
розрахункової моделі, порядок проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90534  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Наталія Федорівна, Глазок Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідження рівнів ізоляції транзакції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою програми є дослідження рівнів ізоляції транзакції, 
яке дозволить системному адміністратору здійснювати управління  
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конкурентним доступом до баз даних. Програма використовується в 
учбовому процесі НАУ та на підприємствах, пов'язаних з обробкою 
інформації в базах даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90535  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позняк Олексій Володимирович, Малиновська Олена Анатоліївна, 
Майданік Ірина Петрівна, Гнатюк Тетяна Олегівна, Швидка Ганна 
Юріївна, Гаврилюк Олексій Костянтинович, Телешман Віктор 
Іванович, Васильківський Володимир Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Інтеграція іммігрантів, трудових мігрантів та внутрішньо 
переміщених осіб в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено комплексне дослідження інтеграції різних категорій 
мігрантів, розроблено методологію оцінювання рівня інтегрованості 
іммігрантів, трудових мігрантів, які повернулися, та внутрішньо 
переміщених осіб в місцеві громади. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90536  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пучко Галина Тадеївна, Волощук Олена Миколаївна, Трофімчук 
Світлана Володимирівна, Тимощук Сергій Олександрович, Шама 
Оксана Петрівна, Попова Оксана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Рівненська гімназія "Гармонія" Рівненської міської ради 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Авторська модель "Формування гармонійної соціальної особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська модель описує процес моделювання цілісного підходу до 
освітнього процесу, який забезпечує формування гармонійної 
соціальної особистості в контексті цілеспрямованої взаємоузгодженості  
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соціально-розвиваючого середовища закладу освіти та особистісного 
простору внутрішньої гармонії учня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90537  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція проведення "Фестивалю 
"Muromets Fest" - свята сили, звершень та незламного українського 
духу" ("Muromets Fest")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одне з головних завдань фестивалю - надихнути силою звершень 
кожного відвідувача на добрі великі справи та запалити віру у власні 
можливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90538  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дульський Дмитро Миколайович, Жиров Василь Володимирович  
 
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 "Класичне українське Таро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Класичне українське Таро є авторською колодою, в якій 
інтерпретовано елементи національної культури: сакральні символи, 
кольорова гама, 4 традиційні масті розуміються як шаблі, булави, 
підкови, чаші. Фігурна група описана як "Пан", "Пані", "Вершник", 
"Козак".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90539  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Шестерня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є зображувальним елементом і складається із 
круглої незавершеної зубчатої шестерні чорного кольору, у середині 
якої розташована літера "е", яка має незавершену форму та виконана 
стандартним напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою 
латиниці чорного кольору. У верхньому лівому проміжку незавершеної 
зубчатої шестерні розташований прапор чорно-білого кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90540  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Шестерня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є зображувальним елементом, розміщеним на 
чорному фоні, і складається із круглої незавершеної зубчатої шестерні 
білого кольору, у середині якої розташована літера "е", яка має 
незавершену форму та виконана стандартним напівжирним шрифтом 
маленькою (рядковою) літерою латиниці білого кольору. У верхньому 
лівому проміжку незавершеної зубчатої шестерні розташований прапор 
біло-чорного кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90541  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Шестерня"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є зображувальним елементом і складається із 
круглої незавершеної зубчатої шестерні червоного кольору, у середині 
якої розташована літера "е", яка має незавершену форму та виконана 
стандартним напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою 
латиниці синього кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90542  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Exist.ua. Автозапчастини та сервіси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів, розміщених на чорному фоні. Словесні 
елементи розташовані у два рядки: перший "Автозапчастини та 
сервіси" виконаний стандартним шрифтом великими (заголовними) 
літерами кирилиці білого кольору; другий "Exist.ua" - сандартним 
напівжирним шрифтом великими (заголовними) літерами латиниці 
білого кольору. Зображувальний елемент складається 1) із круглої 
незавершеної зубчатої шестерні білого кольору, у середині якої 
розташована літера "е", яка має незавершену форму та виконана 
стандартним напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою 
латиниці білого кольору розміром, більшим, ніж всі інші літери 
словесних елементів. У лівом верхньому проміжку незавершеної 
зубчатої шестерні розташований прапор біло-чорного кольору; 2) з 
трьох іконок білого кольору, розташованих над словесним елементом 
"Автозапчастини та сервіси", які відображають кошик із 
запчастинами, сервісне обслуговування автомобіля та автомобіль на 
фоні сейфа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90543  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Exist.ua. Автозапчастини та сервіси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесні елементи розташовані у два 
рядки: перший "Автозапчастини та сервіси" виконаний стандартним 
шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці чорного 
кольору; другий "Exist.ua" - сандартним напівжирним шрифтом 
великими (заголовними) літерами латиниці чорного кольору. 
Зображувальний елемент складається 1) із круглої незавершеної 
зубчатої шестерні чорного кольору, у середині якої розташована літера 
"е", яка має незавершену форму та виконана стандартним 
напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою латиниці 
чорного кольору розміром, більшим, ніж всі інші літери словесних 
елементів. У лівом верхньому проміжку незавершеної зубчатої 
шестерні розташований прапор чорно-білого кольору; 2) з трьох іконок 
чорного кольору, розташованих над словесним елементом 
"Автозапчастини та сервіси", які відображають кошик із 
запчастинами, сервісне обслуговування автомобіля та автомобіль на 
фоні сейфа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90544  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Exist.ua. Автозапчастини та сервіси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесні елементи розташовані у два 
рядки: перший "Автозапчастини та сервіси" виконаний стандартним 
шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці сірого кольору; 
другий "Exist.ua" - сандартним напівжирним шрифтом великими 
(заголовними) літерами латиниці синього кольору. Зображувальний 
елемент складається 1) із круглої незавершеної зубчатої шестерні 
червоного кольору, у середині якої розташована літера "е", яка має 
незавершену форму та виконана стандартним напівжирним шрифтом 
маленькою (рядковою) літерою латиниці синього кольору розміром, 
більшим, ніж всі інші літери словесних елементів; 2) з трьох іконок, 
розташованих над словесним елементом "Автозапчастини та сервіси", 
які відображають кошик із запчастинами, сервісне обслуговування 
автомобіля та автомобіль на фоні сейфа. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90545  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Exist.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесний елемент "Exist.ua" виконаний 
стандартним напівжирним шрифтом великими (заголовними) 
літерами латиниці чорного кольору. Зображувальний елемент 
складається із круглої незавершеної зубчатої шестерні чорного 
кольору, у середині якої розташована літера "е", яка має незавершену 
форму та виконана стандартним напівжирним шрифтом маленькою 
(рядковою) літерою латиниці чорного кольору розміром, більшим, ніж 
всі літери словесних елементів. У лівому верхньому проміжку 
незавершеної зубчатої шестерні розташований прапор чорно-білого 
кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90546  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Exist.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів, розміщених на чорному фоні. Словесний 
елемент "Exist.ua" виконаний стандартним напівжирним шрифтом 
великими (заголовними) літерами латиниці білого кольору. 
Зображувальний елемент складається із круглої незавершеної зубчатої 
шестерні білого кольору, у середині якої розташована літера "е", яка 
має незавершену форму та виконана стандартним напівжирним 
шрифтом маленькою (рядковою) літерою латиниці білого кольору. У 
лівом верхньому проміжку незавершеної зубчатої шестерні 
розташований прапор біло-чорного кольору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90547  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Exist.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесний елемент "Exist.ua" виконаний 
стндартним напівжирним шрифтом великими (заголовними) літерами 
латиниці синього кольору. Зображувальний елемент складається із 
круглої незавершеної зубчатої шестерні червоного кольору, у середині 
якої розташована літера "е" , яка має незавершену форму та виконана 
стандартним напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою 
латиниці синього кольору розміром, більшим, ніж інші літери 
словесних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90548  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Exist.ua. Автозапчастини"     
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесні елемети розташовані у два рядки: 
перший словесний елемент "Автозапчастини" виконаний стандартним 
шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці червоного 
кольору; другий словесний елемент "Exist.ua" виконаний стандартним 
напівжирним шрифтом великими (заголовними) літерами латиниці 
синього кольору. Зображувальний елемент складається із круглої 
незавершеної зубчатої шестерні червоного кольору, у середині якої 
розташована літера "е", яка має незавершену форму та виконана 
стандартним напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою 
латиниці синього кольору розміром, більшим, ніж всі інші літери 
словесних елементів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90549  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біята Михайло Вікторович, Грабовенко Ірина 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)  Підручник "Вивчаємо українську. Рівень А1.1. Підручник з 
української мови як іноземної / Let's Start Ukrainian. Level A1.1. The 
Ukrainian Language Coursebook for Foreigners"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Вивчаємо українську. Рівень А 1.1. Підручник з 
української мови як іноземної" призначено для студентів-іноземців для 
вивчення української мови як іноземної на початковому етапі з метою 
вироблення та розвитку фонетичних навичок, формування 
елементарних граматичних і мовленнєвих навичок.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90550  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90551  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивун Катерина Олександрівна, Малишко Володимир Анатолійович  
 
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 "Лелека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90552  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90553  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лахно Валерій Анатолійович, Малюков Володимир Павлович, 
Касаткін Дмитро Юрійович, Блозва Андрій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень про 
інвестування в технології Смарт Сіті. (IDSS)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт дає можливість прорахувати  можливі 
ризики при інвестуванні у смарт-технології Смарт Сіті через 
проведення умовної гри з виявленням різних факторів та ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90554  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лахно Валерій Анатолійович, Малюков Володимир Павлович, 
Касаткін Дмитро Юрійович, Блозва Андрій Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки рішень для вибору 
технічних засобів захисту систем кібербезпеки. (РaretoDSS)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт призначений для оцінки захисту 
інформації у Смарт Сіті. Оцінити можливі загрози та надати коротку 
інформацію даних для аналізу загроз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90555  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Тетяна Володимирівна, Якубчак Ольга 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Настанова з 
належної практики виробництва м'яса (науково-практичні 
рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичні рекомендації "Настанова з належної практики 
виробництва м'яса" встановлює ветеринарно-санітарні та гігієнічні 
вимоги щодо вирощування тварин, підготовки їх до забою, 
виробництва м'яса та м'ясних продуктів, їх зберігання та обігу і 
спрямована на забезпечення безпечності та якості продукції й 
недопущення поширення через неї збудників хвороб, спільних для 
людей і тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90556  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічний твір "Шрифт Mars Type"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Mars Type" - це гротеск з відкритими формами та іншими рисами, що 
підвищують його розрізнюваність і читабельність. Ідеально придатний 
для навігації та інтерфейсів у марсіанській колонії.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90557  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна, Пронцевич Оксана Олександрівна, 
Самусенко Олександр Анатолійович  

 
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 "D2.2: Report on the influence of 
textile structure on composite properties"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Проведено випробування та визначено основні фізико-механічні та 
теплофізичні характеристики, що підтвердили можливість отримання 
вуглетрикотажних структур з високомодульних волокон із реалізацією 
їх міцностних властивостей, а також використовування їх як захисту 
від електромагнітного випромінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90558  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Ірина Олександрівна, Пронцевич Оксана Олександрівна, 
Самусенко Олександр Анатолійович, Кокарева Надія Іванівна, 
Макаренко Олена Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "D7.4: Pilot line - final carbon fibre 
evaluated"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розроблено виробничу лінію виготовлення композитів з 
наномодифікованого вуглецевого волокна, до складу якої входить  
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чотири робочих місця. Лінія дозволяє покращити міцностні 
властивості вуглеволокна за рахунок наночастинок з наступною 
реалізацією у композитах. Обрано композицію, розроблено технологію 
та виготовлено макети наномодифікованих вуглепластикових труб 
методом мокрої намотки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90559  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлішина Ніна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Крос-культурний аналіз споживача у міжнародному 
маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлішина Н. М. Крос-культурний аналіз споживача 
у міжнародному маркетингу // Глобальні та національні проблеми 
економіки. - 2018. - Випуск 21. - С. 92-95. 

 

Анотація   
У статті наведено різні підходи до визначення сутності та змісту 
категорії "крос-культурний аналіз". Відмічено, що міжнародний ринок 
є складним утворенням, що створює значні перспективи для 
підприємств, але однозначно висуває і додаткові вимоги до маркетингу. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90560  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каврін Дмитро Анатолійович, Субботін Сергій Олександрович, 
Олійник Андрій Олександрович  

 

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 "Автоматизована система інтелектуального 
семплінгу для побудови діагностичних моделей за прецедентами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програма призначена для попередньої обробки навчальних вибірок з 
метою редукції та покращання властивостей при побудові моделей 
технічної діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90561  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 
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 захисного та протиаварійного 
контролю роботи електротехнічних комплексів та систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу захисного та 
протиаварійного контролю роботи електротехнічних комплексів та 
систем широкої галузі технічного застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90562  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Шестерня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є зображувальним елементом і складається із 
круглої незавершеної зубчатої шестерні червоного кольору у середині 
якої розташована літерат"е", яка має незавершену форму та виконана 
стандартним напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою 
латиниці синього кольору розміром, більшим, ніж всі інші літери 
словесних елементів. У верхньому лівому проміжку незавершеної 
зубчатої шестерні розташований прапор синьо-жовтого кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90563  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Exist. ua"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесний елемент виконаний 
стандартним напівжирним шрифтом великими (заголовними) 
літерами латиниці синього кольору. Зображувальний елемент 
складається із круглої незавершеної зубчатої шестерні червоного 
кольору, у середині якої розташована літера "е", яка має незавершену 
форму та виконана стандартним напівжирним шрифтом маленькою 
(рядковою) літерою латиниці синього кольору розміром, більшим, ніж 
всі інші літери словесних елементів. У лівому верхньому проміжку 
незавершеної зубчатої шестерні розташований прапор синьо-жовтого 
кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90564  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олег 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 "Логотип "Exist.ua. Автозапчастини та сервіси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення є комбінованим, складається зі словесних та 
зображувальних елементів. Словесні елементи розташовані у два 
рядки: перший "Автозапчастини та сервіси" виконаний стандартним 
шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці червоного 
кольору; другий "Exist.ua" - сандартним напівжирним шрифтом 
великими (заголовними) літерами латиниці синього кольору. 
Зображувальний елемент складається 1) із круглої незавершеної 
зубчатої шестерні червоного кольору, у середині якої розташована 
літера "е", яка має незавершену форму та виконана стандартним 
напівжирним шрифтом маленькою (рядковою) літерою латиниці 
синього кольору розміром, більшим, ніж всі інші літери словесних 
елементів. У лівому верхньому проміжку незавершеної зубчатої 
шестерні розташований прапор синьо-жовтого кольору; 2) з трьох 
іконок, розташованих над словесним елементом "Автозапчастини та 
сервіси", які відображають кошик із запчастинами, сервісне 
обслуговування автомобіля та автомобіль на фоні сейфа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90565  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталка Кримська (псевдонім), Віра Граф-Нестерчук (псевдонім)  
 
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)  Книга "Казки сонячного півостріву"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Наталка Кримська Казки сонячного півостріву. - К.: 
Гамазин, 2018. - 100 с. 

 
Анотація   

В центрі уваги книги - казкова історія про захоплений сонячний 
півострів, де запанували сірість, бруд і страх. Герої книжки - малеча та 
її друзі казкові герої, що разом борються, щоб півострів знову став 
вільним, світлим і чистим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90566  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Олена Василівна  
 
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)  Збірників творів ужиткового мистецтва "Коллекция сувениров с 
видами Крыма, Литвы, Болгарии и Краснодарского края № 10"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90567  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Донченко Лариса Михайлівна, Донець 
Ірина Анатоліївна, Левада Ольга Михайлівна, Зав'ялова Тетяна 
Василівна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Регіональні тенденції розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Донченко Л. М., Донець І. А., Левада 
О. М., Зав'ялова Т. В. Регіональні тенденції розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні // World Science. 2 (42), Vol. 1., February 
2019. - С. 9-12.  

 
Анотація   

Актуальність теми статті обумовлена необхідністю створення 
оптимальних умов для організації і розвитку сільського зеленого  
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туризму в регіонах України, що сприятиме ефективному 
використанню туристичного потенціалу країни, зниженню надмірного 
навантаження на ландшафти традиційного туристичного регіону, на 
задоволення місцевих і регіональних інтересів, підвищення зайнятості 
населення та функціонування малих підприємств туристичної індустрії 
в сільській місцевості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90568  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шахруханов Осман Шахруханович (Shakhrukhanov O. Sh.)  
 
Повне ім'я або 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 "Dynamics of gravitational interactions in the framework 
of classical physics, realization of Mach's principle"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі розглядається характер взаємодії маси і простору. 
Просте рішення задачі запропоновано в рамках класичної механіки та 
електродинаміки. Представлена формальна модель гравітаційної 
взаємодії, яка основана на принципі Маха (з доповідей автора на 
семінарах в Астрономічній обсерваторії в 1984-86 рр.).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90569  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Донченко Лариса Михайлівна, Левада 
Ольга 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 "Геопросторове розміщення об'єктів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсененко І. А., Донченко Л. М., Левада О. М., 
Донець І. А. Геопросторове розміщення об'єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових 
праць. Серія: Географічні науки. Випуск 9. - Херсон, 2018. - С. 210-218. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано геопросторове розміщення та використання в 
туризмі об'єктів Всесвітньої культурної й природної спадщини.  
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Наданий аналіз динаміки  кількості об'єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО за 2005-2015 рр. за туристичними макрорегіонами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90570  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Вплив деяких соціально-економічних чинників на 
формування Мелітопольської приміської рекреаційної зони"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сорокіна Ц. Вплив деяких соціально-економічних 
чинників на формування Мелітопольської приміської рекреаційної 
зони // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. - Тернопіль: 
СМП "Тайп". - № 2 (випуск 30). - 2011. - С. 95-100. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90571  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Державне регулювання фінансової стабільності 
банківської системи України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначені завдання Національного банку України у сфері забезпечення 
фінансової стабільності банківської системи. Охарактеризовані основні 
етапи реалізації Комплексної програми розвитку фінансового ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90572  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Наталія 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)  Науковий твір "Методичні підходи до оцінки ефективності депозитної 
політики банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність здійснення банківськими установами 
аналізу депозитної діяльності; запропоновано етапи оцінки 
ефективності депозитних операцій з урахуванням динаміки обсягу  
депозитних ресурсів, % ставки, дотримання банком правил ліквідності 
та коефіцієнтів ефективності депозитної діяльності.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90573  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козуліна Світлана Олександрівна, Ровинська Катерина Ігорівна, 
Ровинський Юрій 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 "Методичні вказівки та рекомендації "Право в 
публічному управлінні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені методичні вказівки та рекомендації до вивчення 
дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
у галузі 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 
281 "Публічне управління та адміністрування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90574  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козуліна Світлана Олександрівна, Ровинський Юрій Олександрович, 
Ровинська Катерина 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)  Навчальний посібник "Право в публічному управлінні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Право в публічному управлінні: навч. посіб. / С. О. Козуліна, 
Ю. О. Ровинський, К. І. Ровинська. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 189 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для надання систематизованих, сучасних знань 
щодо правового регулювання публічного управління та 
адміністрування і правового статусу  публічного службовця, а також 
формування здатності здійснювати професійну  діяльність і приймати 
обґрунтовані рішення, керуючись вимогами правових норм, 
самостійно готувати нормативно-правові акти та запобігати проявам 
корупції в діяльності органу публічної влади.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90575  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Віра Никифорівна  
 
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 "Несподівана радість"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій кінофільму "Несподівана радість" в жанрі мелодрами 
досліджує загальнолюдську проблему - щастя людини. Головний герой 
Євген - відомий художник, має все: талант, багатство, славу, але не має 
сім'ї. Він мріє про одруження, їде з нареченою на відпочинок. І тут його 
чекає несподівана радість - він зустрічає свою доньку і онука...   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90576  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Віра Никифорівна  
 
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 "Варсава" (телеваріант)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій "Варсава" - спроба відтворити на кінотелеекрані образ 
Великого українця Григорія Сковороди (1722-1794 рр.) - першого 
українського філософа, поета, байкаря, музики, просвітителя, який на  
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основі античної, східної та західної філософії  створив Універсальну 
програму упорядкування світу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90577  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботова Яна Валентинівна, Погорєлова Галина Вікторівна, Чепела 
Жанна Валентинівна  

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

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "З піни морської"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90578  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанська 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 "Своєрідність хронотопу у романах Галини Пагутяк 
"Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Огульчанська О. Своєрідність хронотопу у романах 
Галини Пагутяк "Слуга з Добромиля" і В. Орлова "Альтист Данилов" 
// Наукові записки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Харків, 
2014. - Вип. 1 (77). Частина перша. - С. 116-124. 

 
Анотація   

У статті досліджується своєрідність хронотопу, що є важливим 
сюжетотвірним і характеротвірним чинником. Наголошується на 
поліфункціональності часопросторових координат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90579  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Покори свою мечту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція присвячена питанням, пов'язаним з психологічними та 
емоційними бар'єрами, які заважають людині досягнути своїх мрій, 
допомагає навчитися визначати власні цілі і реалізовувати їх.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90580  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Финансовый ключ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція присвячена питанням, пов'язаним з психологічними та 
емоційними бар'єрами, які заважають людині розкрити свій потенціал і 
досягти фінансової незалежності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90581  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цьома Олена 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 "Кинезиология - свобода от аллергии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мої пошуки в кінезіології привели до того, що мій намір знайти 
вібрацію здоров'я і достатку став реальністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90582  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационная игра 
конкатенация "КармаСутра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

КармаСутра - це гра-конкатенація, яка мобілізує ресурси гравців, 
вкаже на закономірності життєвих сценаріїв, допоможе усунути 
негативні програми і гармонізує майбутні події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90583  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационная игра "Репка и 
скрепка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу гри покладена стара російська казка "Ріпка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90584  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Кавун Сергій Віталійович, Колодізєв 
Олег Миколайович, Ачкасова Світлана Анатоліївна, Гонтар Дар'я 
Дмитрівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичне обґрунтування оцінки вірогідності 
зв'язності страхових компаній з удосконалення процесу управління 
ризиками у сфері фінансового моніторингу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є методичне обґрунтування оцінки вірогідності зв'язності 
страхових компаній на основі використання індикатора-маркера 
"активи страховика", що рекомендовано використовувати елементом 
методичного підходу до оцінки ризику "відмивання" коштів на основі 
визначення рівня їхньої зв'язності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90585  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Визначення інноваційного напрямку розвитку 
хлібопекарських підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено, що скорочення виробництва хліба та хлібобулочних 
виробів у січні 2018 р. відповідно до грудня 2017 р. склало 9,2 %.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90586  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвиненко Марія Владиславна, Літвиненко Олександра 
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 "Сучасна бізнес-модель Internet просування товару"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі зроблено акцент на думці привабливості ведення бізнесу у 
Інтернеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90587  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Юлія 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 "Аналіз змін конкурентного середовища виробників 
меблів в Харківській області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено, що загалом інтернет-торгівля меблями в Харкові прогресує 
і стає ефективнішою за рахунок нових інтернет-сервісів та підвищення 
кваліфікації фахівців з продажу у даному напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90588  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремета 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)  Навчально-методичний посібник "Історія української літературної 
мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник "Історія української літературної 
мови" є науково-методичним дослідженням педагогічних умов і 
технології викладання для студентів-філологів закладів вищої освіти 
навчальної дисципліни "Історія української літературної мови".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90589  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвиненко Марія Владиславна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 підхід при оцінці ключового показника 
КРІ дистрибуторської компанії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі виявлено основні напрямки підвищення ефективності 
діяльності кондитерських дистрибуторських компаній, а саме  
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запропоновано інноваційний підхід до оцінки ключового показника 
ефективності КРІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90590  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремета 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)  Навчально-методичний посібник "Українська мова в засобах масової 
комунікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українська мова в засобах масової комунікації: 
навчально-методичний посібник / Н. П. Шеремета. - Кам'янець-
Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г. - 2015. - 188 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник "Українська мова в засобах масової 
комунікації" є науково-методичним дослідженням педагогічних умов і 
технології викладання для студентів-журналістів закладів вищої освіти 
навчальної дисципліни "Українська мова в засобах масової 
комунікації".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90591  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плісс 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)  Картина "ВЕЧЕРНИЙ ФИОЛЕНТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "ВЕЧЕРНИЙ ФИОЛЕНТ". Полотно, масло. 60*73, 2007 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90592  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "БЕЛЫЕ РОЗЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "БЕЛЫЕ РОЗЫ". Полотно, масло. 46*55, 2007 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90593  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плісс 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)  Картина "ЦВЕТЫ ГУРЗУФА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "ЦВЕТЫ ГУРЗУФА". Полотно, масло. 65*55, 2010 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90594  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плісс 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)  Картина "СВЕТЛОЕ УТРО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "СВЕТЛОЕ УТРО". Полотно, масло, 46*61, 2011 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90595  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ФЕЛЮГА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ФЕЛЮГА". Полотно, масло. 60*70, 
2010 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90596  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плісс 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)  Картина "БАРКАСЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "БАРКАСЫ". Полотно, масло. 55*70, 2006 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90597  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плісс 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)  Картина "ОСЕНЬ В КРЫМУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "ОСЕНЬ В КРЫМУ". Полотно, масло. 55*73, 2008 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90598  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглова Яна Сергіївна, Лещенко Юлія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Помічник лікаря-
кардіолога"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений додаток дозволяє лікарям-кардіологам слідкувати за 
станом своїх пацієнтів у будь-якому куточку  світу та тримати з ними 
зв'язок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90599  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
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)  Монографія "Твин-Трек. Теория и методика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цій першій праці з теорії, методики і техніки Твин-Треку викладені 
теоретичні, методичні і технічні основи нового різновиду 
ковзанярського спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90600  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Андріана Володимирівна, Алєксєєв Ігор Валентинович, Мороз 
Анатолій 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)  Монографія "Формування структури основних засобів науково-
технічної підготовки виробництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування структури основних засобів науково-
технічної підготовки виробництва : монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. 
Мороз, А. В. Мазур. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2015. - 172 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено вирішенню наукового завдання з розроблення 
теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо формування 
структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90601  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаговський Володимир Вікторович, Паянок Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаговський В. В., Паянок Т. М. Моделювання 
динаміки розвитку будівельної галузі України // Глобальні та 
національні проблеми економіки. - 2018. - № 23. - С. 710-716. 

 
Анотація   

У статті досліджено будівельну галузь за допомогою економетричних 
методів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90602  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейдик Олександр Олексійович, Топалова Олеся Іллівна  
 
Повне ім'я або 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 "Адаптивний туризм: передумови та 
перспективи розвитку, лідери духу і волі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бейдик О. О., Топалова О. І. Адаптивний туризм: 
передумови та перспективи розвитку, лідери духу і волі : навч. посіб. - 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 402 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження 
адаптивного туризму, його становлення, розвиток та поняттєво-
термінологічний апарат.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90603  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Олександр Петрович, Платика Олена Сергіївна, Костирко Ірина 
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)  Літературний письмовий твір "Розвиваюча гра "Казкова гра у 
персоналіях з елементами психологічного тренінгу "МІШЕЧКИ 
"KUMA" ("МІШЕЧКИ "KUMA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90604  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимов Раміш Рахманович, Калмиков Андрій Вікторович, Рева 
Олександр Анатолійович, Соколов Анатолій 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 "Програма FossProtect для інжинірингу 
захищених каналів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє створювати віртуальні захищені канали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90605  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Олена Миколаївна  
 
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)  Збірка зображень із авторськими афоризмами "Кіт Інжир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіт Інжир - комікс-персонаж Олени Павлової. Уявний кіт, який понад 
усе любить читати, веде кулінарний та книжковий блоги, популяризує 
літературу, реагує на суспільні події, бере участь у екологічних та 
інших суспільно важливих проектах, представлений у соцмережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90606  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з малюнком "Літературно-художній образ 
"Персонаж "Кіт Інжир"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіт Інжир - комікс-персонаж Олени Павлової. Уявний кіт, який понад 
усе любить читати, веде кулінарний та книжковий блоги, популяризує 
літературу, реагує на суспільні події, бере участь у екологічних та 
інших суспільно важливих проектах, представлений у соцмережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90607  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович, 
Бурим Андрій Григорович  

 
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 зображень (малюнків) "Персонажі до анімаційного фільму 
(мультфільму) "Комахи" - гусениця Енджі, мураха Антон, павук 
Аристарх, жук-рогач Едик, муха Маша, муха Натела, клоп Стас Клопс, 
гнида Вован"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90608  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицкевич Роза Лагутіївна, Яровенко Марина Вікторівна  
 
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 малюнками "Гра "Таргани у голові або 33 причини чому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета гри - опрацювати тарганів (обмежуючі переконання, сумніви, 
страхи, емоції, попередній досвід).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90609  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітова Олена Олександрівна, Онищенко Віола 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 "Чотириблокова структура та зміст навчально-

тренувального процесу баскетболістів першого року навчання 
"Знайомство-Інтерес-Адаптація-Звичка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90610  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітова Олена Олександрівна, Івченко Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комплексний контроль підготовленості баскетболістів 

на етапі попередньої базової підготовки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90611  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович  
 
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 "Методическое пособие 
"Остеопатический массаж: мягкотканные, фасциальные и суставные 
техники. Введение в остеопатию"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Остеопатичний масаж - синтез м'якотканих, фасціальних і суглобових 
остеопатичних технік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90612  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
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)  Літературний твір "Курсова робота "Управління кредитним 

портфелем комерційного банку (на прикладі АТ "Укрексімбанк")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретико-методичні основи банківського кредитування та 
управління кредитним портфелем банку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90613  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сяська Наталія Андріївна, 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 "Застосування методів математичного моделювання у 
поєднанні із засобами новітніх інформаційних технологій у ході 
вивчення стереометрії майбутніми вчителями математики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сяська Н. А., Ярова О. А. Застосування методів 
математичного моделювання у поєднанні із засобами новітніх 
інформаційних технологій у ході вивчення стереометрії майбутніми 
вчителями математики // Нова педагогічна думка. - 2019. - 1 (97). - С. 
114-117. 

 
Анотація   

У статті розглянуто перспективні напрями вдосконалення методики 
вивчення стереометрії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90614  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисеюк Андрій Миколайович, Мулявка Дмитро Григорович, 

Гончарова Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Доказування на досудовому етапі кримінальних 

проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних 
товарів, проблеми теорії та практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено аналізу наукових джерел, узагальненню 
правозастосовної практики проблематики доказування на досудовому 
етапі кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного 
обігу підакцизних товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90615  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Жизнь на потом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі автор піднімає питання, з якими ми стикаємося щодня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90616  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Олександрівна  
 
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 "Изображение настольной игры "Семейные узы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою оригінальне схематично-графічне зображення 
настільної гри "Семейные узы", яке може використовуватися як 
логотип (емблема) гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90617  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Инструкция к трансформационной 
игре "Семейные узлы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щасливі і довгі відносини - це робота і відповідальність двох партнерів. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90618  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-
практичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Трансформационная 
игра: "Сила мысли"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це настільна психологічна гра для дорослих та підлітків, спрямована 
на формування позитивного мислення, розуміння себе та своїх 
прагнень, розуміння того, як припинити негативно мислити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90619  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-
практичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Трансформационная 
игра: "Как найти свое любимое дело?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це настільна та психологічна гра для дорослих  та підлітків, 
спрямована на пошук та розуміння своєї улюбленої справи, місії, 
реалізації талантів та призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90620  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-
практичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Трансформационная 
игра: "Как увеличить свой денежный поток?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це настільна та психологічна гра для дорослих та підлітків, 
спрямована на розуміння своїх відносин з грошима.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90621  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-практичного 
характеру, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Трансформационная 
игра: "Как осуществлять свои мечты?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Настільна та психологічна гра для дорослих і підлітків, спрямована на 
розуміння себе, своїх бажань, ресурсів та блоків, які зникають на 
шляху до мрії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90622  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру "Как 
создать свою трансформационную игру?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Как создать свою трансформационную игру?" - це твір, в якому 
описано як можна створити трансформаційну гру, з чого треба почати, 
розкрито алгоритм створення та покрокова інструкція для створення 
своєї гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90623  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник 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 "Путь к свободе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90624  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонаж "Андрусь Розумаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Андрусь Розумаха - персонаж шаржів, коміксів, скетчів, активний 
блогер та дописувач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90625  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янцева Ольга Юріївна, Танцура 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 "Інформована згода пацієнта/-ки на проведення 
дослідження патогенетичних особливостей і гендерних відмінностей 
неврозоподібного енуреза у дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована інформована згода представлена як первинна 
процедура медичного дослідження у напрямі дослідження патогенних 
особливостей і гендерних відмінностей енуреза у дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90626  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Вергеліс Валерія Олегівна, Івінська Ганна 
Костянтинівна, Костюк Тетяна Сергіївна, Хом'як Вікторія Дмитрівна  
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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 "Консолідований інформаційний ресурс 
організації людських ресурсів в публічному управлінні Вінницької 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розроблення даної комп'ютерної програми було вибрано мову 
програмування РНР, середовище для збереження даних MySQL та 
програмну основу Yii Framework.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90627  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Збірник творів, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонаж "PARKOURMAN" ("PM/ПМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

PARKOURMAN (укр. Паркурмен) - супергерой, персонаж шаржів, 
коміксів, скетчів, активний блогер та дописувач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90628  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Костюк Тетяна Сергіївна, Вергеліс Валерія 
Олегівна, Івінська Ганна Костянтинівна, Хом'як Вікторія 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 "Консолідований інформаційний ресурс 
місцевого самоврядування Вінницької області"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розроблення даної комп'ютерної програми було вибрано мову 
програмування РНР, середовище для збереження даних MySQL та 
програмну основу Yii Framework.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90629  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Івінська Ганна Костянтинівна, Вергеліс Валерія 
Олегівна, Костюк Тетяна Сергіївна, Хом'як Вікторія 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 "Консолідований інформаційний ресурс 
публічного управління регіональним розвитком Вінницької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, яка засобами консолідованого 
інформаційного ресурсу дає можливість простіше управляти 
регіональним розвитком Вінницької області та заощаджує час.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90630  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Ткачук Людмила Миколаївна, Азарова 
Лариса Євстахіївна, Хом'як Вікторія Дмитрівна, Івінська Ганна 
Костянтинівна, Костюк Тетяна Сергіївна, Вергеліс Валерія Олегівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Консолідований інформаційний ресурс 
аналізу успішності закладів вищої освіти Вінницької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений консолідований ресурс має змогу здійснювати ефективний 
процес прийняття відповідних управлінських рішень в галузі освіти у 
Вінницькій області.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90631  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорчук Поліна 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 "Професійно-етичний кодекс графічного дизайнера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою кодексу є утвердження у професійній діяльності графічного 
дизайнера - випускника мистецьких коледжів України - професійно-
етичних цінностей і професійних норм на засадах гуманності, 
відповідальності, поваги до моральних цінностей суспільства, 
культури соціуму та підвищення соціального і естетичного рівня 
суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90632  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленський Андрій Анатолійович, Лузан Петро Григорович, Мося 
Ірина Анатоліївна, Колісник Надія Володимирівна, Пащенко Тетяна 
Миколаївна, Ваніна Наталія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція стандартизації професійної підготовки 
молодших спеціалістів у коледжах і технікумах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано концепцію стандартизації професійної підготовки 
молодих спеціалістів у коледжах і технікумах як складної дипломної 
системи теоретико-методологічних принципів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90633  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кон Олена Олександрівна, Сокаль Марія Анатоліївна, Ілясов 
Олександр Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робоча програма навчальної 
дисципліни "Російська діалектологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робоча програма з Російської діалектології для здобувачів вищої освіти 
за першим (бакалаврським) рівнем ОПП Середня освіта (Мова і 
література (російська)), Середня освіти (Мова і література 
(англійська)) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література 
(російська)).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90634  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Преодоление коммуникативных трудностей учащихся 
начальных классов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається проблема підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до адекватного вирішення ситуацій утрудненого 
спілкування, що виникають у педагогічній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90635  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лютий Євген Михайлович, Мартинців Михайло Павлович, 
Удовицкий Олександр Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний 
університет України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Підіймально-транспортувальні машини і 
пневмотранспорт підприємств лісового комплексу. Частина ІІ. 
Вантажопідіймальні машини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить основні характеристики вантажопідіймальних 
машин, їх конструктивні особливості та принципи роботи. Викладено 
загальні теорії і методики розрахунку основних механізмів 
вантажопідіймальних машин. Наведено рекомендації та довідкові 
матеріали, необхідні для проектування стаціонарних і мобільних 
вантажопідіймальних машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90636  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Ольга Йосипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ліцей № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської Міської Ради 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про міський шкільний 
фестиваль української сучасної пісні "Співоче поле" у рамках 
"Дитячого Форуму видавців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідея дитячого фестивалю, що описана в Положенні, має на меті 
модернізувати та популяризувати українську пісню в межах учнівської 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90637  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток автономії в університетах України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено історико-педагогічний аналіз теорії і практики 
розвитку автономії в університетах України (ХІХ - початок ХХ ст.). 
Схарактеризовано методолого-теоретичний інструментарій та основні 
напрями розробленості проблеми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90638  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альонкін Олексій Анатолійович  
 
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 "Судові 
системи і порівняльне судове право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій має комплексний характер і може 
використовуватися студентами всіх факультетів. Призначений для 
опрацювання навчальної дисципліни "Судові системи і порівняльне 
судове право" при аудиторному занятті разом із викладачем та/або при 
самостійному її опрацюванні. Структура опорного конспекту лекцій 
складається з викладених у логічній послідовності тем зі стислим 
текстовим супроводом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90639  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбик Петро Петрович, Петрановська Алла Леонідівна, Абрамов 
Микола Віталійович, Туранська Світлана Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Тимчасовий технологічний 
регламент на виробництво магнітної рідини, що містить магнетит, 
гемцитабін, антитіло HER2" ТТР У 20.5-03291669-013:2019"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продукція, що випускається - векторна магнітна рідина на основі 
магнетиту, що містить гемцитабін та антитіло HER2. Стабілізована 
олеатом натрію та ПЕГ-2000.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90640  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорольський Роман Андрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Віжн ТБ" 
 
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 "Алгоритм дій 
при підключенні супутникового приймача до супутникової антени 
(антен), у склад яких входить більше одного конвертора під робочою 
назвою "AutoDiSEqC"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування твору має забезпечити автоматичне налаштування 
системи супутникова антена - комутатор - приймач при прийомі у двох 
і більше орбітальних позиціях шляхом визначення відповідності 
підключення супутників до входу комутатора, що працює по протоколу 
DiSEqC 1.0 в автоматичному режимі, без втручання користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90641  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Кран гальмівний 
трисекційний (КГТ)". Модифікація 11.3514010-02; 11.3514010-11"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кран гальмівний трисекційний застосовується в триконтурній робочій 
гальмівній системі автотранспортних засобів з пневматичним 
гальмівним приводом. Він призначений для швидкого і регульованого 
наповнення стисненим повітрям порожнин гальмових камер кожного з 
трьох робочих контурів, а також керуючих порожнин інших 
пневматичних апаратів гальмівної системи, як у одиночного 
транспортного засобу, так і у автопоїзда. Може застосовуватися на 
автомобілях і автобусах: КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ЛіАЗ та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90642  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Кран гальмівний 
двосекційний (КГД)". Модифікація 11.3514910; 11.3514910-11; 
11.3514910-20"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кран гальмівний двосекційний застосовується в двоконтурній робочій 
гальмівній системі автотранспортних засобів з пневматичним 
гальмівним приводом. Він призначений для швидкого і регульованого 
наповнення стисненим повітрям порожнин гальмових камер кожного з 
двох робочих контурів, а також керуючих порожнин інших 
пневматичних апаратів гальмівної системи, як у одиночного 
транспортного засобу, так і у автопоїзда. Може застосовуватися на 
автомобілях і автобусах: КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ЛіАЗ та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90643  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Пневмогідравлічний 
підсилювач приводу зчеплення (ПППЗ)". Модифікація 11.1602410, 
11.1602410-10, 11.1602410-11, 11.1602410-12; 11.1602410-20, 11.1602410-21, 
11.1602410-30, 11.1602410-31, 11.1602410-32, 11.1602410-33, 11.1602410-36, 
11.1602410-40, 11.1602410-42, 11.1602410-45, 11.1602410-46, 11.1602410-60, 
11.1602410-62, 11.1602410-65, 11.1602410-66"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пневмогідравлічний підсилювач привода зчеплення призначений для 
зменшення зусилля, що прикладається водієм до педалі управління 
зчепленням, з метою виконання ергономічних вимог, що 
пред'являються до робочого місця водія автотранспортного засобу, а 
також для забезпечення компенсації зносу накладок зчеплення без 
ручних регулювань в експлуатації. Може застосовуватися на 
автомобілях і автобусах: КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ЛіАЗ та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90644  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Підсилювач приводу 
зчеплення гідропневматичний (ППЗГ)". Модифікація 11.1609010; 
11.1609010-20; 11.1609010-30"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підсилювач приводу зчеплення гідропневматичний призначений для 
зменшення зусилля, що прикладається водієм до педалі управління 
зчепленням з метою виконання ергономічних вимог, що 
пред'являються до робочого місця водія автотранспортного засобу, а 
також для забезпечення компенсації зносу накладок зчеплення без 
ручних регулювань в експлуатації. Може застосовуватися на 
автомобілях і автобусах: КрАЗ, КамАЗ, УралАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ЛіАЗ та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90645  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Регулятор гальмівних 
сил (РГС)". Модифікація 11.3533010-30; 11.3533010-40; 11.3533010-50; 
11.3533010-60; 11.3533010-70; 11.3533010-80, 11.3533010-90"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регулятор гальмівних сил призначений для забезпечення виконання 
міжнародних вимог до розподілу гальмівних сил між осями 
автотранспортного засобу, відповідно до навантажень на осі. Це 
відбувається за рахунок відповідної зміни тиску в гальмівних камерах, 
в результаті чого забезпечується стійкий рух транспортного засобу при 
гальмуванні. Може застосовуватися на автомобілях і автобусах: КрАЗ, 
КамАЗ, УралАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ЛіАЗ та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90646  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Регулятор гальмівних 
сил (РГС)". Модифікація 11.3533010-10; 11.3533010-23; 11.3533010-24"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регулятор гальмівних сил призначений для забезпечення виконання 
міжнародних вимог до розподілу гальмівних сил між осями 
автотранспортного засобу, відповідно до навантажень на осі. Це 
відбувається за рахунок відповідної зміни тиску в гальмівних камерах, 
в результаті чого забезпечується стійкий рух транспортного засобу при 
гальмуванні. Працює спільно з пневмопідвіскою, усереднюючи тиск у 
пневмобалонах по бортах у таких транспортних засобах як вантажні 
автомобілі, автобуси, тролейбуси, причепи, напівпричепи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90647  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Регулятор гальмівних 
сил (РГС)". Модифікація 11.3533010; 11.3533010-06; 11.3533010-07"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регулятор гальмівних сил призначений для забезпечення виконання 
міжнародних вимог до розподілу гальмівних сил між осями 
автотранспортного засобу, відповідно до навантажень на осі. Це 
відбувається за рахунок відповідної зміни тиску в гальмівних камерах, 
в результаті цього забезпечується стійкий рух транспортного засобу 
при гальмуванні. Працює спільно з пневмопідвіскою у таких 
транспортних засобах як вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси, 
причепи, напівпричепи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90648  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Регулятор рівня підлоги 
(РРП)". Модифікація 11.2935010-01; 11.2935010-10; 11.2935010-20; 
11.2935010-30; 11.2935010-31"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регулятор рівня підлоги призначений для підтримування постійного 
рівня висоти підлоги автомобільних транспортних засобів з 
пневмопідвіскою мостів, незалежно від величини навантаження на осі. 
Регулювання рівня підлоги, при зміні навантажень на осі, здійснюється 
шляхом автоматичного регулювання тиску повітря в пневмобалонах 
підвіски. Має двоступеневу конструкцію і може працювати з 
пневмопідвіскою таких транспортних засобів як вантажні автомобілі, 
автобуси, тролейбуси, причепи, напівпричепи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90649  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Автоагрегат" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструкторська документація "Циліндр приводу 
управління зчепленням головний (ЦПУЗГ)". Модифікація 11.1602000-
60; 11.1602000-70; 11.1602000-77; 11.1602000-80; 11.1602000-81"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Циліндр приводу управління зчепленням головний призначений для 
управління пневмогідравлічним підсилювачем приводу зчеплення. 
Циліндр механічно пов'язаний з педаллю відключення зчеплення і 
формує керуючий тиск у гідравлічній частині пневмогідравлічного 
підсилювача. Може застосовуватися на автомобілях і автобусах: КрАЗ, 
КамАЗ, УралАЗ, МАЗ, ЛАЗ, ЛіАЗ та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90650  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовська Олександра Димитріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "AIAS CVIS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації бізнес-процесів підприємства 
та організацій, створення аналітичної звітності для прийняття 
ефективних рішень, що забезпечуватиме повний цикл супроводу 
надання послуг та виконання робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90651  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файнзільберг Леонід Соломонович, Макеєнок Олександр 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінювання варіабельності серцевого ритму 
за пульсовою хвилею"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує визначення показників варіабельності серцевого 
ритму на основі оброблення сигналу пульсової хвилі, який 
реєструється методом пальцевої фотоплетизмографії. Пульсову хвилю 
породжує кровотік в капілярах фаланги пальця. Основна відмінність 
програми полягає в тому, що як джерело світла, спрямованого на 
фалангу пальця користувача, застосовують ліхтарик смартфона, а як 
приймач світла - стандартну камеру смартфона. Таким чином, для 
визначення показників ВСР користувач застосовує лише смартфон без 
додаткових технічних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90652  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Нерівність як важливіша 
характеристика інформаційної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено основні ознаки інформаційної економіки, показано, що 
важливішим ресурсом нової економічної системи є інформація та 
знання, які одночасно і ресурс, і результат виробництва, а наявність 
матеріальних ресурсів не здійснює жодного впливу на економічний 
розвиток та добробут країни. Саме доступ до інформації визначає успіх 
людини (країни).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90653  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семченко Наталія Олександрівна, Решетніков Євген Борисович  
 
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 "Дослідження параметрів руху 
груп транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міст"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладені результати досліджень групового руху транспортних 
засобів високої щільності на магістральних вулицях регульованого 
руху міста Харків і визначені основні параметри груп. Виконаний 
аналіз впливу характеру розподілу параметрів групового руху 
транспортних засобів на організацію і безпеку дорожнього руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90654  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Методологія екологічної безпеки комплексу АДС 
(автомобіль-дорога-середовище)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. В. Внукова. Методологія екологічної безпеки 
комплексу АДС (автомобіль-дорога-середовище) : монографія. - 
Харків: ХНАДУ, 2011. - 196 с. 

 
Анотація   

У роботі запропоновано системний підхід до розглядання впливу 
автомобіля і дороги на екосистеми придорожнього простору. 
Розроблено методологічні основи підвищення надійності й екологічної 
безпеки комплексу АДС. Проведена оцінка  перспектив використання 
альтернативних видів палива та багатопаливних двигунів з метою 
забезпечення екологічної безпеки функціонування автотранспортної 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90655  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодова Ольга Олександрівна, Левченко Олена 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 науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Формування систем 
перехоплюючих паркінгів у великих містах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведена необхідність формування систем паркінгів у великих містах, 
проведений аналіз розробок та умов формування систем паркінгів, 
зокрема, перехоплюючих; надані етапи методики формування систем 
паркінгів та практичні рекомендації з організації роботи 
перехоплюючих паркінгів; застосування запропонованої методики 
формування систем паркінгів дозволяє створити таку систему, яка 
задовольнить потреби усіх центрів тяжіння центральної ділової 
частини міста в паркувальних місцях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90656  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Олена Василівна  
 
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 "Олігополізація як глобальна 
тенденція інформаційної економічної системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність дослідження обумовлена погрозливими тенденціями 
посилення ролі олігополій у вітчизняній та світовій економіці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90657  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
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 "Это не моя война"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90658  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл короткометражних документальних фільмів "Неzламні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це три коротких документальних фільми про жінок, які пройшли 
пекло полону та потрапили до рук бойовиків незаконних збройних 
формувань за активну проукраїнську позицію та допомогу 
українським військовим. Вони пережили приниження, знущання, 
тортури і навіть - показові розстріли, але не зламались і сьогодні 
продовжують допомагати ветеранам, переселенцям, полоненим та 
цивільним заручникам; свідчать у міжнародних судах та змінюють 
життя країни на краще. За цими жінками понад 3 тисячі колишніх 
полонених, які потребують офіційного статусу та соціально-правової 
підтримки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90659  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Милашенко 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 "Авторський метод результативної психотерапії та 
сенсотерапії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на забезпечення єднання внутрішніх та зовнішніх 
переконань особистості та реалізацію нею свого потенціалу. Твір 
покликаний допомогти особистості знайти відповіді на ключові 
питання власного розвитку, прийняти важливі рішення у сфері 
здоров'я, особистого життя, фінансів тощо, реалізувати їх за формулою 
"відчуваю-дію".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90660  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Інна Юріївна, Рудь 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)  Стаття "Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням 
ступенів ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рудь І. Ю., Рудь В. О. Оптимізація портфеля страхової 
компанії з врахуванням ступенів ризику / Молодий вчений. - 2019. - № 
3 (67). - С. 187-190. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню формування оптимального портфеля 
страхових послуг з врахуванням різних ступенів ризику для 
забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Визначено 
проблеми, повязані із забезпеченням збалансованості страхового 
портфеля. Залежно від ступеня ризику розглянуто типи страхового 
портфеля. Визанчено пріоритетні напрямки загальної стратегії 
страхової компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90661  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудь Інна Юріївна, Кондрацька Катерина 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)  Стаття "Страховий ринок України: аналіз та перспективи розвитку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рудь І. Ю., Кондрацька К. В. Страховий ринок 
України: аналіз та перспективи розвитку / Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Випуск 23. Ч. 2. - 
С. 87-91. 

 
Анотація   

Роглянуто теоретичні аспекти визначення страхового ринку, його 
структура. Деталізована динаміка кількості страхових компаній у 
розрізі їх видів. Наведено рейтинг лідерів серед страхових компаній 
України за частинами страхових премій. Визначена низка проблем, які 
необхідно вирішити для конкурентоспроможного функціонування 
страхового ринку. Для подолання проблем для ефективного 
функціонування страхового ринку Україні надано шляхи покращення 
його діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90662  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Інго Діана-Кароліна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Феникс-огонь. Путь бессмертия, или 
сказка о Темном Ангеле" ("Феникс-огонь")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керівництво з трансцендентного шаманізму у супроводі готичної казки 
як філософський експрес-роман. Найбільш повна кінцева версія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90663  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панура Юлія 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 "Підвищення ефективності податкового 
адміністрування в контексті реформування фінансової системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панура Ю. В. Підвищення ефективності податкового 
адміністрування в контексті реформування фінансової системи / Бізнес 
Інформ. - 2018. - № 4 (483). - С. 309-313. 

 
Анотація   

Зроблено висновок, що підтримка ефективності системи 
адміністрування податків значною мірою залежить від загальної 
стратегії й тактики у сфері оподаткування, які у свою чергу залежать 
від конкретних завдань соціально-економічної політики. Вказано, що 
на стратегію і тактику розвитку системи податкового адміністрування 
впливає і рівень професійної підготовки персоналу податкової служби, 
його здатність у межах правових приписів виконувати актуальні 
завдання податкової політики...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90664  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Стоять дерева золоті" для баритона та камерного 
оркестру (партитура)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написано для баритона у супроводі камерного оркестру 
(партитура).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90665  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчук 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)  Монографія "Тексти по колу: пізнати Себе в Іншому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджується різні типи міжтекстових зв'язків на 
матеріалі творів української та зарубіжної літератур крізь призму 
проблем ідентичності - екзистенційної, національної, мистецької, 
особистісної тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90666  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Вербова стежка" для мецо-сопрано та камерного 
ансамблю (партитура)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написано для низького жіночого голосу (мецо-сопрано) у 
супроводі камерного оркестру (партитура).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90667  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова в грі: Проблемні завдання, 
конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Остапченко О. Українська мова в грі: Проблемні 
завдання, конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести / О. 
Остапченко. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. - 224 с. 

 
Анотація   

Видання пропонує трансформований через технологію навчальної гри 
матеріал з фонетики, графіки, орфографії, лексикології, фразеології, 
граматики сучасної української мови, риторики; окремі відомості з 
історії мови, етимології, загального мовознавства, цікаві факти про 
українську мову й мови світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90668  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Тетяна 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
втручання "Синергія": формування базових передумов навчання і 
розвитку дітей з розладами аутистичного спектра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір - це навчально-методичний інструмент підготовки дітей 
з розладами аутистичного спектра до ефективного навчання і 
розвитку, що уможливлює отримання ними освіти в інклюзивному 
освітньому середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90669  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Вишиванка" для чоловічого вокального ансамблю у 

супроводі естрадно-симфонічного оркестру (партитура)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написано для чоловічого вокального ансамблю у супроводі 
естрадно-симфонічного оркестру (партитура).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90670  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Колискова зорі" для мецо-сопрано та камерного 

оркестру (партитура)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написано для низького жіночого голосу (мецо-сопрано) у 
супроводі симфонічного оркестру (партитура).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90671  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Київська баркарола" для баритона, жіночого хору 
(ансамблю) та естрадно-симфонічного оркестру (партитура)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір  для баритона, жіночого хору (ансамблю) у супроводі естрадно-
симфонічного оркестру (партітура). Твір сповнений чаруючої ніжності, 
задушевності й простоти, любові до рідного міста і входить до 
репертуару Камерного оркестру Київського університету імені Бориса 
Грінченка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90672  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвиненко Олександра Олександрівна, Літвиненко Марія 
Владиславна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Реалізація підприємницького потенціалу шляхом 
спроби створення першого власного бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Літвиненко О. О., Літвиненко М. В. Реалізація 

підприємницького потенціалу шляхом спроби створення першого 
власного бізнесу / Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут". - 2018. - № 48 (1324). - С. 53-59. 

 
Анотація   

Висвітлено значимість молодіжного підприємництва для розвитку 
економічної політики країни. Досліджено молодіжне підприємництво 
як особливий вид економічної активності молоді, його вплив на 
досягнення економічних інтересів та розкриття творчого потенціалу і 
самореалізацію молоді. Право кожної людини на реалізацію свого 
потенціалу, вільний і всебічний розвиток себе як особистості визначено 
Конституцією України.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90673  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка усних творів "Дидактичне забезпечення курсу дистанційного 
навчання "Використання інтернет-сервісів у роботі 
педагога/адміністратора закладу освіти" (з відеофайлами)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені практичні роботи та відеоінструкції для створення та 
адміністрування контенту (віртуальні дошки, карти знань, стрічки 
часу, хмари слів, інфографіка, Google Drive).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90674  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яроміч Світлана Анатоліївна, Лахтіонова Тетяна Миколаївна, Попель 
Оскар 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 "Інноваційні аспекти маркетингу вражень у сфері 
туристичних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яроміч С. А., Лахтіонова Т. М., Попель О. О. 
Інноваційні аспекти маркетингу вражень у сфері туристичних послуг / 
Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - 
2018. - Випуск 21. - С. 203-207. 

 
Анотація   

У роботі розглянуто особливості інноваційних аспектів викоритання 
маркетингу вражань на підприємстві сфери туристичних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90675  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яроміч Світлана Анатоліївна, Петриченко Павло Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петриченко П. А., Яроміч С. А. Розвиток споживчих 
мереж в індустрії туризму / Актуальні проблеми економіки. - 2015. - 
№ 5 (167). - С. 153-160. 

 
Анотація   

У роботі здійснено дослідження ролі мереж у сучасній індустрії туризму 
та виявлено основні переваги мережевих структур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90676  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яроміч Світлана Анатоліївна, Величко 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)  Науковий твір "Сутність поняття маркетингового менеджменту в 
науковому дискурсі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яроміч С. А., Величко Т. Г. Сутність поняття 
маркетингового менеджменту в науковому дискурсі / Електронне 
наукове фахове видання "Економіка та суспільство". - 2017. - Випуск 9. 
- С. 740-745. 

 
Анотація   

У роботі розглянуто сутність поняття маркетингового менеджменту. 
Досліджено теоретичні підходи та напрями використання 
маркетингового менеджменту в організації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90677  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінгур Любов Миколаївна, Єсіна 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 "Проблеми впровадження та використання 
інформаційних технологій на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єсіна О. Г., Лінгур Л. М. Проблеми впровадження та 
використання інформаційних технологій на підприємстві // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

185 

                                                            економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Випуск 24 
Частина 2. - С. 16-20.   

 
Анотація   

У роботі досліджено важливість застосування інформаційних 
технологій в управлінні підприємством. Розглянуто ключові 
інформаційні технології. Визначено перелік переваг використання 
інформаційних технологій в управлінні підприємством.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90678  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Дидактичне забезпечення курсу дистанційного 
навчання "Інтерактивні технології навчання" (з  відеофайлами)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені практичні роботи та відеоінструкції для створення та 
адміністрування контенту (скріншотери, онлайн-презентації, слайд-
шоу, мережеві публікації, сервіси для створення інтерактивних вправ, 
сервіси захоплення відео та створення онлайн-уроків).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90679  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журан Олена Анатоліївна, Лінгур Любов 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 "Економіка та бізнес в ІТ-сфері"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка та бізнес в ІТ-сфері: навчальний посібник 
для студентів спеціальностей 122 "Комп'ютерні науки", 121 "Інженерія 
програмного забезпечення", 123 "Спеціалізовані комп'ютерні 
системи", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / 
укладачі: О. А. Журан; Л. М. Лінгур; Одес. нац. політех. ун-т. - Одеса : 
Екологія, 2019. - 190 с.  

 
Анотація   

Навчальник посібник містить основні відомості про задачі, функції й 
економічні функціонування сучасного підприємства в ринковій 
економіці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90680  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Олена Анатоліївна, Комарова Тетяна Сергіївна, Яроміч 
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 "Роль стратагем під час формування стратегічного 
мислення менеджера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яроміч С. А., Бекетова О. А., Комарова Т. С. Роль 
стратагем під час формування стратегічного мислення менеджера // 
Електронне наукове фахове видання "Економіка і суспільство". - 2018. 
- Випуск 19. - С. 727-732. 

 
Анотація   

У роботі розкрито сутність поняття "стратегеми", проаналізовано 
особливості застосування їх у виборі стратегії організації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90681  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харлампіді Зоя Зоріївна  
 
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 "Не постоянная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку входять пісні: "Роман", "Не обіймай мене", "Я не твоя", "Як 
жити далі", "Не кажи мені", "Enjoy your life", "Музыка любви для 
Папы", "Оля ля!", "Сонечко зійде", "Не постоянная", "Не сама", 
"Сумасшедшая", "Ти не друг мені", "Кохання". Збірка присвячена 
вічній темі - любові.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90682  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Положення про 
систему управління інтелектуальною власністю (СУІВ) видавництва" 
("СУІВ видавництва")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система управління інтелектуальною власністю видавництва є 
система взаємозв'язаних документів, використання яких забезпечує 
мінімізацію ризиків виникнення збитків майбутніх періодів 
видавництва за рахунок виключення: 
- порушень права інтелектуальної власності; 
- помилок при відображені операцій з об'єктами права ІВ в обліку 
видавництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90683  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелковий Олександр Олександрович, Бєлікова Надія Володимирівна, 
Шматков Даніїл Ігорович  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Трансформація змісту 
навчання дисциплін про вимірювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено вибірку об'єктів трансформації змісту навчання 
дисциплін про вимірювання та складових компонентів і показників, 
ентропію, побудову регресійних моделей, кластеризацію та 
застосування теорії графів.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90684  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Абетка українських буквиць"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Абетка включає 33 українських буквиць. Літери оздоблені графічними 
зображеннями з національними символами, знаками вишиванок, 
слов'янських язичницьких та християнських мотивів. Кольорова гама 
є чорно-біла з композиційним золотим античним кольором.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90685  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авшенюк Наталія Миколаївна, Годлевська Катерина Василівна, 
Дяченко Людмила Миколаївна, Котун Кирил Васильович, Марусинець 
Маріанна Михайлівна, Огієнко Олена Іванівна, Постригач Надія 
Олегівна, Пилинський Ярослав 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інформаційно-
аналітичні матеріали "Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних 
країнах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах: 

інформаційно-аналітичні матеріали / [Авшенюк Н. М., Годлевська К. В., 
Дяченко Л. М., Котун К. В., Марусинець М. М., Огієнко О. І., 
Постригач Н.О., Пилинський Я. М.]; за заг.ред. Н. М. Авшенюк. - Київ: 
ТОВ "ДКС Центр", 2018. - 150 с. 

 
Анотація   

В інформаційно-аналітичних матеріалах висвітлено результати 
колективного дослідження відділу зарубіжних систем педагогічної 
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України щодо розвитку неперервної 
педагогічної освіти у розвинених країнах світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90686  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Інна 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 "Малюнок "IZ LINGERIE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "IZ LINGERIE" 
складається з словосполучення "IZ LINGERIE", яке знаходиться по 
центру нього. Зверху та знизу словосполучення знаходяться 
каліграфічні розписи, які є дзеркально оберненими один відносно 
іншого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90687  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрожицький Володимир Олександрович  
 
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 до пісні "Greatness of all"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90688  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Історіографія Голодомору 1932-1933 років в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гудзь Віктор. Історіографія Голодомору 1932-1933 
років в Україні: монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2019.- 
1153 с. 

 
Анотація   

Монографія є першим синтезним історіографічним дослідженням 
всього комплексу вітчизняних та зарубіжних наукових розробок 
проблем Голодомору в Україні 1932-1933 років.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90689  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Марися Юріївна  
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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)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Серафима" за 
однойменним твором Олеся Ульяненка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серафима - історія дівчини з Маріуполя, яка в сім років втонула, але 
раптом прийшла до тями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90690  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аушева Наталія Миколаївна, Загребельний Євгеній Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Динамічне середовище геометричного 
моделювання для мобільних телефонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою цього дослідження є моделювання поверхні Безьє з 
використанням спеціальних інструментів мобільної програми. В 
результаті моделювання інженер будує вигляд майбутнього крила 
літака. Для отримання найкращих результатів потрібно забезпечити 
інженера можливістю динамічно маніпулювати формою поверхні. Саме 
за допомогою поверхні Безьє разом з сучасним технічним і програмним 
забезпеченням є можливість це зробити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90691  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мічак Андрій Вікторович, Савицька Яна Артурівна  
 
Повне ім'я або 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 "Інформаційна 
технологія "Помічник абітурієнта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Додаток для абітурієнтів, що надає рекомендації з визначення 
пріоритетів вступу відповідно до балів ЗНО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90692  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-
методологічні засади розвитку. Монографія. - Чернівці: Технодрук, 
2010. - 486 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснено теоретичний аналіз різних видів психологічної 
практики та запропоновано систему понять і принципів, що 
узгоджують основні методичні підходи у практичній психології. 
Обґрунтовано виокремлення відносно нового напряму у психології - 
практичної (прикладної) психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90693  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Процеси синтезу в психології (відкриття у науковій творчості 
Л. С. Виготського)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В результаті аналізу творчості Л. С. Виготського доведено, що синтез є 
одним з ключових методологічних засновків, на яких побудована його 
теорія.  Ключовим питанням, яке залишив по собі дослідник майбутнім 
психологам, є питання про те, де відбувається синтез - у реальному 
психічному житті людини, чи синтез є всього лише теоретичним 
конструктором.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90694  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каверинський Владислав 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 для моделювання процесів 
рекристалізації та виділення карбонітридних частинок у 
деформованому металі" ("Програма для моделювання процесів 
рекристалізації")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комп'ютерну реалізацію фізично обґрунтованих 
математичних моделей, що описують утворення карбонітридних 
частинок і кінетику процесів повернення і рекристалізації у легованій 
сталі, що піддається гарячій деформації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90695  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Євген Дмитрович  
 
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)  Брошура "Система збирання та обробки записів системних журналів із 
можливістю автоматичного сповіщення "Log collection, aggregation and 
automated notification system"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено принципи побудування вдосконаленої системи моніторингу. 
Система, що пропонується нижче, основується на збиранні та обробці 
записів системних журналів, їх статистичному аналізі та пропонує 
інформування технічного персоналу у разі запису про події, що 
вважаються виключними, свідчать про помилки у роботі або 
непередбачені чи несподівані ситуації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90696  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйова Лілія Володимирівна (Лилия Соловьева-Исса), Войценя 
Наталія Євгеніївна  
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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 "Книга-тренинг о стройности и любви к 
себе "Стройные стихи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90697  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Ксенія Володимирівна  
 
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)  Монографія "Аналіз ІТ - інфраструктури бухгалтерських програмних 
продуктів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія висвітлює можливості бухгалтерських програм, які 
можуть слугувати критерієм для якісних оцінок і вибору для 
застосування підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести 
можливість програмного забезпечення - інформаційної бази.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90698  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Ксенія Володимирівна  
 
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)  Стаття "Використання бухгалтерських програмних продуктів в 
навчальному процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запровадження бухгалтерських продуктів у навчальному процесі є 
об'єктивним процесом, вектор якого визначається науково-технічним 
прогресом, інформатизацією і технологізацією суспільства, а також 
особливостями різних складових систем освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90699  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олександр Вікторович, Голобородько Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Перспективи розвитку науково-технічної діяльності як 
складової інноваційної стратегії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено інноваційний розвиток, як новообрану модель 
вдосконалення економічних можливостей країни. Розглянуто перехід 
від традиційних науково-технічних підходів до впровадження 
принципово нових прогресивних технологій, стимулювання 
раціонального витрачання енергоресурсів, освоєння виробництва 
високотехнологічної продукції, а також активне використання нових 
організаційних форм діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90700  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олександр Вікторович, Голобородько Олександр Петрович, 
Амеліна 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)  Стаття "Ways to resume fruitful scientific and technical activity as a 
constituent of innovative investment development of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90701  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олександр Вікторович, Амеліна 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)  Стаття "Influence of foreign investment on the economy of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90702  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олександр Вікторович, Голобородько Олександр Петрович, 
Хруленко Віктор Володимирович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Влияние развития инновационно-инвестиционной сферы 
деятельности на улучшение качества жизни населения Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90703  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олександр Вікторович, Голобородько Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Перспективы инновационного развития аграрно-
промышленного комплеса Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90704  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточій Віктор Анатолійович, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна, Надточій Анатолій Вікторович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Визначення оптимальних геометричних 
характеристик систем пасивного акустичного моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гідроакустичні антенні збірки (ГАЗ) належать до ефективних систем 
виявлення сторонніх джерел акустичного поля (СДАП), що працюють 
скритно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90705  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чурсіна Людмила Андріївна, Богданова Ольга Федорівна, Ляліна 
Наталя Петрівна, Резвих Ніна 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 "Товарознавство і стандартизація продукції 
безнаркотичних конопель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90706  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Максим Леонідович  
 
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)  Твір образотворчого мистецтва "Руководство по фирменному стилю 
Логобук "НЕБО" ("Логобук "НЕБО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90707  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Уніфікований 
алгоритм комплексного контролю підготовленості спортсменів у 
командних спортивних іграх" ("Алгоритм комплексного контролю 
підготовленості спортсменів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90708  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітова Олена Олександрівна, Онищенко Віола Миколаївна  
 
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 "Теоретичний 
практикум з міні-баскетболу для дітей першого року навчання" 
("Теоретичний практикум з міні-баскетболу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У теоретичному практикумі представлено зміст, теоретичні підготовки 
та завдання для самостійної роботи дітей, які перший рік займаються 
міні-баскетболом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90709  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сметанін Кирило Володимирович, Гуменюк Ігор Володимирович, 
Михайлов 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 "Програмне забезпечення для нанесення 
оперативної та радіоелектронної обстановки на електронну карту" 
("AddSituate 1.0.0.0")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для нанесення на електронну карту оперативної 
та радіоелекронної обстановки за допомогою умовних позначень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90710  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Людмила Олексіївна, Прилуцька Галина Вікторівна 
(Вакуленко), Вакуленко Дмитро 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)  Підручник "Лікувальний масаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, відмінні 
особливості, класифікацію, вплив, види масажу, техніку і методику 
виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, 
самомасажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90711  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Людмила Олексіївна, Прилуцька Галина Вікторівна 
(Вакуленко), Вакуленко Дмитро 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)  Навчальний посібник "Атлас масажиста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено сучасні погляди на фізіологічні механізми 
впливу масажу на організм людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90712  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст пісні "Быть с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні "Быть с тобой". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90713  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащенко Вікторія Сергіївна, Жуков Ігор Олександрович, Сандік 
Олена Петрівна  

 
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 творів "Розробка стільця "Cloth & Angel". Тумба "Tria Futuro". 
Проект магазину манги "Manga House". Барна стійка у сучасному 
стилі "Неокіт". Проект котеджу у стилі лофт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90714  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перваченко Інна Сергіївна, Жуков Ігор 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)  Науковий твір "Дизайн-проект інтер'єрів яхт-клубу у селищі Залізний 
порт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90715  
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Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Тетяна Вячеславівна, Жуков Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Розробка барної стійки, 
розробка стільця, розробка декоративного елементу холу 
"Міжпросторове" та дипломний проект "Розробка інтер'єрів будинку 
котеджного типу в смт Антонівка"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90716  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Тетяна Вячеславівна  
 
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 "Арт-об'єкт "Вторгнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90717  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Таїсія 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 "Корекційна 
програма на подолання агресії у дітей старшого дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання програми: знизити рівень ситуативної агресії у дітей; 
зменшити емоційне напруження дітей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90718  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Таїсія 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 "Концептуальна 
модель професійної зрілості фахівців соціономічного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано концептуальну модель професійної зрілості фахівців 
соціономічного профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90719  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Таїсія 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 "Програмно-
цільовий проект становлення та розвитку професійної зрілості фахівців 
соціономічного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Загальна структура програмно-цільового проекту становлення та 
розвитку професійної зрілості фахівців соціономічного профілю 
включає теоретико-методологічний модуль академічної та професійної 
зрілості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90720  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Таїсія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
профілактики суїцидальної поведінки у підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання програми: розвиток навичок рефлексії. Забезпечення 
підлітків засобами самопізнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90721  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса "В ніч на Різдво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В ніч перед Різдвом Чорт викрадає різдвяну зірку і намагається людям 
зіпсувати свято, але потрапляє в лантух і погоджується допомогти 
ковалю Вакулі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90722  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Гліб Юрійович, Кириченко Ірина Віталіївна, Груздо Ірина 
Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система розпізнавання пішоходів"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт є програмою для виявлення та 
розпізнавання пішоходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90723  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Тетяна Іванівна  
 
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)  Вистава "Веселі ведмежата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про те, як двоє веселих ведмежат Топ і Топка весело проводять 
час на канікулах в селі у бабусі та дідуся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90724  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Тетяна Іванівна  
 
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)  Вистава "Веселі авто-забави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90725  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Гліб Юрійович, Кириченко Ірина Віталіївна, Груздо Ірина 
Володимирівна 

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система розпізнавання і 
виявлення клітин крові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є програмою для розпізнавання і виявлення 
клітин крові.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90726  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90727  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90728  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Вікно у Всесвіт. №2 / The Windows to the Universe. №2" 
("Вікно у Всесвіт. №2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90729  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудок 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 "iBrenta - торгова система" ("iBrenta")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90730  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Сонце над Борисфеном (The sun over 
Borysthene)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це розповідь про шлях художника, якому в душу ще в дитячому віці 
запав космогонічний жіночий образ. Цей образ переслідує його уяву 
протягом життя та втілюється в його творах. Все своє життя митець 
мріє зустріти цю жінку. І вже на схилі літ вони зустрічаються. Молода 
дівчина стає не просто моделлю, а музою. Поміж ними виникає 
духовний зв'язок та взаємодія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90731  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Ольга Валентинівна, Семенюк Олег Анатолійович, 
Ватульова Антоніна Леонідівна, Яременко Людмила Іванівна, Лупан 
Ірина Володимирівна, Ріжняк Ренат Ярославович, Пасічник Наталя 
Олексіївна, Акбаш Катерина Сергіївна, Паращук Степан Дмитрович, 
Нарадовий Володимир 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для підготовки магістрів за освітньо-
професійною програмою "Освітні, педагогічні науки (Освітні 
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)" у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка" ("НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ 
МАТЕРІАЛИ ОВ ГСНА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90732  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самуйлик Альона Юріївна, Горячун Надія Євгеніївна, Барабаш Юлія 
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 "Дослідження якості питної води села Водяна Балка 
Диканського району"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі представлено результати досліджень якості ґрунтових вод с. 
Водяна Балка Диканського району. Встановлено, що вода 
децентралізованого водопостачання не придатна для вживання. Це 
пояснюється інтенсивною обробкою ґрунту та внесенням мінеральних 
добрив та гербіцидів. Рекомендується проведення детальних 
спостережень за їх екологічним станом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90733  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александра Вайлер (псевдонім)  
 
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)  П'єса "Школа Танцев или Примите меня в Балет" ("Примите меня в 
Балет или Школа Танцев")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комедія в одну дію. Дія відбувається в занедбаному будинку культури. 
Годинник починає відлік в 19 сторіччі. Час переносить головного героя 
в реалії сьогодення - крізь Рубіж Століть, відчиняючи Двері Школи 
Танців, що стоять на межі Епох. Філософія твору - Безнадія варта того, 
щоб сподіватись.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90734  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Двухтрешка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90735  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "35 КРОКІВ ДО МОРЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90736  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брижаченко Наталя Сергіївна, Босий Іван Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Світловий 
пристрій "Light 4U"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами запропоновано опис світлового пристрою, що являє собою 
інтер'єрний арт-об'єкт з можливостями штучного декоративного та 
функціонального освітлення. Конструкція складається з каркаса 
(деревина, фанера або полімерні матеріали), вставки з прозорого 
полімерного матеріалу із нанесеним графічним малюнком та джерела 
штучного освітлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90737  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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)  Науковий твір "Однодвушка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90738  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агєєва 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 "Теоретичні аспекти самоменеджменту в сучасних 

умовах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Агєєва І. В. Теоретичні аспекти самоменеджменту в 
сучасних умовах / Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні науки). - 2018. - № 2 (37). - 
С. 162-167. 

 
Анотація   

Проаналізований підхід щодо сутності та змісту самоменеджменту як 
засобу ефективності саморозвитку менеджера, а також володіння 
основами самоменеджменту з точки зору різних вчених. Розглянуті 
погляди дослідників в частині концептуальних основ 
самоменеджменту. Обґрунтовано необхідність організації 
самоменеджменту в сучасних умовах економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90739  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агєєва 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 "Теоретичні аспекти корпоративної культури в 
організації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Агєєва І. В. Теоретичні аспекти корпоративної 
культури в організації / Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2018. 
- № 3 (38). - С. 5-11.  

 
Анотація   

Досліджено теоретичні підходи до аспектів управління корпоративною 
культурою, узагальнено теоретичні уявлення вітчизняних і зарубіжних 
вчених про сутність даного поняття. Проаналізовано існуючі підходи до 
трактування поняття "корпоративна культура". Визначено 
особливості вітчизняних підходів до поняття "корпоративна 
культура".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90740  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліха Наталія Володимирівна, Хомюк 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)  Монографія "Трансформація системи платежів за користування 
землями сільськогосподарського призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павліха Н. В., Хомюк Н. Л. Трансформація системи 
платежів за користування землями сільськогосподарського 
призначення : монографія / Н. В. Павліха, Н. Л. Хомюк. - Луцьк, 2017. - 
242 с. 

 
Анотація   

У монографії розкрито теоретико-методичні основи дослідження 
системи платежів за користування землями сільськогосподарського 
призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90741  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

210 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліха Наталія Володимирівна, Цимбалюк Ірина Олександрівна, 
Уніга Олег 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 "Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного 
регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павліха Наталія. Розвиток та регулювання ринку 
праці прикордонного регіону [Текст] : монографія / Наталія 
Володимирівна Павліха, Ірина Олександрівна Цимбалюк, Олег 
Вікторович Уніга. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 224 с. 

 
Анотація   

У монографії розроблено теоретико-методичні та прикладні основи 
формування стратегій розвитку будівельного підприємства в умовах 
інвестиційної конкуренції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90742  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліха Наталія Володимирівна, Тоцька Олеся Леонтіївна  
 
Повне ім'я або 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 "Моделювання зовнішньоекономічної діяльності 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павліха Н. В. Моделювання зовнішньоекономічної 
діяльності України [Текст] : монографія / Н. В. Павліха, О. Л. Тоцька. - 
Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 152 с. 

 
Анотація   

У монографії на підставі фактичних даних про експорт-імпорт товарів і 
послуг України, зокрема Волинської області, з 26 країнами світу за 
2007-2016 рр. побудовано прогностичні моделі й отримано прогнозні 
дані на 2007-2019 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90743  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'яла Оксана Миколаївна, Путров Сергій Юрійович, Бобровник 
Сергій Ілліч, Сущенко Людмила Петрівна, Колощук Ігор 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВПБСК: Алгоритм оцінювання рівнів 
сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до 
професійної самореалізації в оздоровчій діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма  призначена для педагогічної діагностики 
ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури у закладах вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90744  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Віра Михайлівна (Аліна Родіонова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис фільму "Дорожче грошей"/"Справжній полковник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90745  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жукова Олександра 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)  Брошура "Time - the Highest reason - it is all molecules and particles of the 
Universe, which create, revolution and move of all bodies"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90746  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолаєва Марина Валентинівна, Скиданенко Юрій Дмитрович, 
Трушина Анастасія Юріївна  
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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)  Стаття "Річний фінансовий звіт підприємства: вплив міжнародних 
стандартів на його зміст і форму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є дослідження змін, які відбуваються у бухгалтерській 
звітності, критичне оцінювання  змісту статей звітності, розробка 
пропозицій, втілення яких сприятиме формуванню об'єктивної думки 
про діяльність підприємства у користувача фінансової звітності для 
прийняття ним управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90747  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глотова Наталія Володимирівна, Глотов Олексій 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 "Психоаналітична трансформаційна гра 
"ТОТЕМ и ТАБУ" ("ТОТЕМ и ТАБУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90748  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладкий Георгій 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 "Логотип EVILCAT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90749  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Визначення геодезичних ліній на трансцендентній 
поверхні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90750  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Сергій Геннадійович, Тодоренко Андрій Сергійович, 
Прокофьєв Михайло 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 "Купол-П"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90751  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качур Віра 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)  Твір наукового характеру "До визначення поняття "правова 
культура" у правознавстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті окреслено роль правової культури в історії людства та у житті 
людини. Встановлено, що в категорії "правової культури" 
поєднуються культурологічне ("культура") та юридичне ("право") 
явища. Здійснено аналіз смислового значення слова "культура", 
виокремлено сім ознак культури, сформульовано поняття культури та 
правової культури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90752  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качур Віра 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)  Твір наукового характеру "До питання про структуру правової 
культури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено аналіз структури як системного явища з об'єктивної, 
суб'єктивної та нормативної сторін. За допомогою принципу 
ізоморфізму у структурі правової культури виокремлено три частини - 
об'єктивну (правова діяльність), суб'єктивну (правова позиція) та 
нормативну (правові регулятори).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90753  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Протосавіцька 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)  Твір наукового характеру "Історія держави і права України: 
навчальний посібник у схемах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику відповідно до програми підготовки фахівців-
юристів у вищих навчальних закладах, із застосуванням 
загальнонаукових та спеціальних методів на конкретному історичному 
матеріалі, висвітлено процес становлення та розвиток знань про 
державу і право в Україні. Особливу увагу приділено формуванню та 
розвитку права в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90754  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колотенко Володимир Павлович, Колотенко Павло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Хромосома Христа или Эликсир Бессмертия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90755  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Михайлівна, Закладна Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Удосконалення системи радіаційно-гігієнічного 
моніторингу об'єктів довкілля в зонах спостереження українських 
атомних електростанцій як основа радіаційної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хоменко І. М., Закладна Н. В. Удосконалення системи 
радіаційно-гігієнічного моніторингу об'єктів довкілля в зонах 
спостереження українських атомних електростанцій як основа 
радіаційної безпеки / Медичні перспективи. - 2019. - № 1. Том XXIV. - С. 
80-86. 

 

Анотація   
Актуальність роботи визначена відсутністю в Україні документів щодо 
проблем зон спостереження атомних електростанцій в тому числі 
організації та здійснення моніторингу об'єктів навколишнього 
середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90756  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович, Павленко Богдана 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 "Проблеми запровадження принципів академічної 
доброчесності в вітчизняних закладах вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаруст В. Ю., Павленко Б. О. Проблеми 
запровадження принципів академічної доброчесності в вітчизняних 
закладах вищої освіти / Правові горизонти. - 2018. - № 10 (23). - С. 13-20. 

 

Анотація   
Стаття розкриває результати проведеного авторами дослідження однієї 
із найактуальніших проблем розвитку сучасної української освіти, а  
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саме методики впровадження на рівні закладів вищої освіти, системи 
заходів, направлених на нівелювання академічної нечесності, 
роз'яснення небезпек, пов'язаних з академічною нечесністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90757  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович, Павленко Богдана Олегівна, Курило 
Володимир Іванович, Кисельова 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 "Medicine and Humankind in an Ancient Times: Historical and 
Legal Aspects of Joint Development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90758  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Богдана Олегівна, Гаруст Юрій Віталійович, Курило 
Володимир Іванович, Кисельова 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 "Medicine and Humankind in an Ancient Times: Historical and 
Legal Aspects of Joint Development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90759  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Богдана Олегівна, Гаруст Юрій Віталійович  
 
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 "Проблеми запровадження принципів академічної 
доброчесності в вітчизняних закладах вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павленко Б. О., Гаруст Ю. В. Проблеми 

запровадження принципів академічної доброчесності в вітчизняних 
закладах вищої освіти / Правові горизонти. - 2018. - № 10 (23). - С. 13-20. 

 
Анотація   

Стаття розкриває результати проведеного авторами дослідження однієї 
із найактуальніших проблем розвитку сучасної української освіти, а 
саме методики впровадження  на рівні закладів вищої освіти системи 
заходів, направлених на нівелювання академічної нечесності, 
роз'яснення небезпек, пов'язаних з академічною нечесністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90760  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репінський Сергій Володимирович, Дусанюк Жанна Павлівна, Дерібо 
Олександр Володимирович, Молчанов Ярослав Анатолійович, 
Тарабанський Даніїл 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 "Розрахунок кількості обладнання та 
коефіцієнтів завантаження на дільниці (в цеху) механічної обробки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесу 
розрахунку кількості обладнання та коефіцієнтів завантаження на 
ділянці (в цеху) механічної обробки заготовок деталей машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90761  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета для виявлення взаємозв'язків між 
ефективністю лікування епілепсії та соціальними аспектами життя 
дітей і підлітків, хворих на епілепсію, для дітей та підлітків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета запропонована для проведення в Україні відкритого 
(анонімного) опитування респондентів (діти/підлітки, хворі на 
епілепсію) для отримання даних про рівень контролю над епілепсією, 
ефективність лікування (частота нападів та інші аспекти) з точки зору 
пацієнтів та отримання даних про соціальні проблеми/аспекти життя 
дітей і підлітків з епілепсією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90762  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоносова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Анкета для виявлення взаємозв'язків між 

ефективністю лікування епілепсії та соціальними аспектами життя 
дітей і підлітків, хворих на епілепсію, для фахівців системи охорони 
здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета запропонована для проведення в Україні відкритого 
(анонімного) опитування респондентів (фахівців системи охорони 
здоров'я) для отримання даних про рівень контролю над епілепсією, 
ефективність лікування (частота нападів та інші аспекти) з точки зору 
фахівців системи охорони здоров'я та отримання даних про соціальні 
проблеми/аспекти життя дітей і підлітків з епілепсією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90763  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнедіна Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Strategy: essence, advantages, methods and techniques of 

formation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Hnedina K. V. Strategy: essence, advantages, methods 
and techniques of formation / Бізнес Інформ. - 2019. - № 2. - С. 14-20. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття 
"стратегія", переваг, методів та прийомів її формування та реалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90764  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилова Алла Миколаївна, Карачевцев Геннадій 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)  Наукова стаття "Університетська справа Дмитра Донцова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті аналізуються документи щодо життя Дмитра Івановича 
Донцова. Документи висвітлюють не тільки роки його навчання в 
Санкт-Петербурзькому університеті, але і інші періоди навчання у 
Мелітополі, арешт в Києві та перебування у Відні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90765  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета для виявлення взамозв'язків між 
ефективністю лікування епілепсії та соціальними аспектами життя 
дітей і підлітків, хворих на епілепсію, для батьків/опікунів дітей і 
підлітків, хворих на епілепсію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета запропонована для проведення в Україні відкритого 
(анонімного) опитування респондентів (батьки/опікуни дітей і 
підлітків, хворих на епілепсію) для отримання даних про рівень 
контролю над епілепсією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90766  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоносова Ольга Юріївна  
 
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 "КАРТКА ДИТИНИ, ХВОРОЇ НА 
ПАРОКСИЗМАЛЬНІ СТАНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена картка дитини, хворої на пароксизмальні стани, 
запропонована для створення регістру (бази даних) з метою 
удосконалення надання медичної допомоги та моніторингу стану дітей 
віком від 0 до 18 років з пароксизмальними станами епілептичного та 
іншого генезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90767  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Альона Анатоліївна, Дзеркаль Вікторія Миколаївна, 
Бойко Михайло Федосійович, Наумович Ганна Олексіївна, Коржов 
Євгеній Іванович, Орлова Катерина Сергіївна, Клименко Віталій 
Миколайович, Шевченко Іван Вікторович, Білик Ганна 
Володимирівна, Дармостук Валерій Валерійович, Селюніна Зоя 
Володимирівна, Бондар Юлія 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 "Літопис природи. Том - І. 2017 р."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основою національного природного парку "Нижньодніпровський" є 
дельта третьої за розмірами річки в Європі і другої в Чорноморському 
басейні, яка відзначається виключним біорізноманіттям і має велике 
значення для його збереження. Актуальними завданнями є збереження 
біоти, дослідження її сучасного стану та прогнозування змін, які 
відбуваються в результаті функціонування новоствореного об'єкта 
природно-заповідного фонду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90768  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
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 "Методологія та організація 
наукових досліджень: збірник тестових завдань [для студентів за 
спеціальністю - 081 Право]"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90769  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Альона Анатоліївна, Дзеркаль Вікторія Миколаївна, 
Бойко Михайло Федосійович, Наумович Ганна Олексіївна, Коржов 
Євгеній Іванович, Орлова Катерина Сергіївна, Клименко Віталій 
Миколайович, Шевченко Іван Вікторович, Білик Ганна 
Володимирівна, Дармостук Валерій Валерійович, Селюніна Зоя 
Володимирівна, Бондар Юлія 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 "Літопис природи. Том - ІІ. 2018 р."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основою національного природного парку "Нижньодніпровський" є 
дельта третьої за розмірами річки в Європі і другої в Чорноморському 
басейні, яка відзначається виключним біорізноманіттям і має велике 
значення для його збереження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90770  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябовол Лілія Тарасівна  
 
Повне ім'я або 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 "Програма державної атестації з навчальної 
дисципліни "Методика навчання правознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90771  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарай Світлана Михайлівна, Катрушенко Наталія Анатоліївна, 
Гілевська Катерина Юріївна, Денис Олена Віталіївна, Хоботня Тетяна 
Георгіївна, Рой Максим Петрович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Транспортні 
системи в логістиці та організація перевезень" для студентів 
спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено питання, пов'язані із вибором ефективного рухомого 
складу для виконання перевезень вантажів, визначення критеріїв 
ефективності функціонування транспортних систем із використанням 
принципів логістики та показників роботи рухомого складу на 
маршрутах перевезення вантажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90772  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Світлана Валеріанівна  
 
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 до пісні "Ему двадцать пять, а ей семнадцать" ("Сатиновое 
небо")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90773  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Метафорические ассоциативные карты 
"Ролевые игры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90774  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуза Валерія 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 художнього фільму "ЗОЛУШКА. ИСТОРИЯ СКАЗОЧНОГО 
КОРОЛЕВСТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90775  
 
Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусліков Станіслав Вячеславович, Дюжев Віктор 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формирование 
приоритетов технологий нетрадиционной возобновляемой  энергетики 
в Украине с позиции анализа их жизненных циклов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формирование приоритетов технологий 

нетрадиционной возобновляемой  энергетики в Украине с позиции 
анализа их жизненных циклов / Проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 
52-58. 

 
Анотація   

Запропоновано механізм формування пріоритетів технологій 
нетрадиційної відновлюваної енергетики за допомогою усвідомлення 
комплексу еколого-техногенної та соціально-економічної взаємодії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90776  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусліков Станіслав Вячеславович, Дюжев Віктор 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формирование 
инновационно-восприимчивой среды предприятия на основе 
комплексного подхода к совершенствованию системы управления 
персоналом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дюжев В. Г., Сусликов С. В. Формирование 
инновационно-восприимчивой среды предприятия на основе 
комплексного подхода к совершенствованию системы управления 
персоналом / Економічний вісник Донбасу. - 2015. - № 2 (40). - С. 120-
125 с. 

 
Анотація   

Розглянуто питання формування підходів до оцінки інноваційної 
сприйнятливості системи управління персоналом підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90777  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусліков Станіслав Вячеславович, Дюжев Віктор 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формирование 
вторичной инновационной восприимчивости предприятий к 
технологиям НВЭ на основе типовых перечней полезных эффектов и 
негативных воздействий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дюжев В. Г., Сусликов С. В. Формирование 
вторичной инновационной восприимчивости предприятий к 
технологиям НВЭ на основе типовых перечней полезных эффектов и 
негативных воздействий / Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 7. - 
С. 61-65. 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання формування інноваційної 
сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної 
відновлюваної енергетики, в тому числі заходи щодо підвищення 
інноваційної сприйнятливості підприємств на основі використання 
типових корисних ефектів і негативних впливів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90778  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусліков Станіслав Вячеславович, Дюжев Віктор 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формирование 
системы индексов-измерителей уровней повышения инновационной 
восприимчивости предприятий к технологиям нетрадиционной 
возобновляемой энергетики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дюжев В. Г., Сусликов С. В. Формирование системы 
индексов-измерителей уровней повышения инновационной 
восприимчивости предприятий к технологиям нетрадиционной 
возобновляемой энергетики / Економічні інновації. - 2015. - Випуск 60. 
Книга ІІІ. - С. 100-109. 

 

Анотація   
Розглянуто питання формування системи індексів-вимірювачів до 
оцінки інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій 
нетрадиційної відновлюваної енергетики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90779  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусліков Станіслав Вячеславович, Дюжев Віктор 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Разработка 
подходов к оценке инновационной восприимчивости технологий 
нетрадиционной возобновляемой энергетики на основе аналитических 
материалов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У даній статті розглянуті питання формування підходів до оцінки 
інноваційної сприйнятливості технологій нетрадиційної відновлюваної 
енергетики за вибіркою аналітичних матеріалів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90780  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Бортний Микола Олександрович, 
Гончарова Олена Юріївна, Коломійченко Юрій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Про порядок підготовки та експертизи навчальних та 
навчально-методичних засобів навчання (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблений на підставі чинного законодавства України, 
державних освітніх стандартів з урахуванням вимог державних 
санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що 
регламентують діяльність в сфері науково-методичного і матеріально-
технічного забезпечення системи освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90781  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тертишна Олена Вікторівна, Замікула Костянтин Олександрович, 
Тертишний Олег Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення впливу депресорної присадки на 
температуру застигання нафтової сировини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для визначення депресії 
температури застигання нафтових дисперсних систем при додаванні 
депресорних присадок через розрахунок фазної рівноваги рідина/тверде 
тіло для кожного компонента системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90782  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Олена Анатоліївна, Петриченко Павло Анатолійович, 
Яроміч 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 "Інтернет-маркетинг у сфері послуг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світлана Яроміч, Олена Бекетова, Павло Петриченко 
Інтернет-маркетинг у сфері послуг // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. - 2017. - № 
1(8). - С. 62-67. 

 
Анотація   

У роботі розглянуто сутність поняття Інтернет-маркетингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90783  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Ольга Вікторівна, Черкун Віталій Володимирович, Колодій 

Олександр Сергійович, Чернишова Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Електродугове та газове зварювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для здобувачів ТДАТУ ступеня вищої освіти 
"Бакалавр" зі спеціальності 208 "Агроінженерія" для опанування 
основ ручного електродугового та газового зварювання при вивченні 
предмета "Технологія конструкційних матеріалів та 
матеріалознавство". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90784  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Ольга Вікторівна, Посвятенко Едуард Карпович, Кюрчев 

Сергій Володимирович, Лодяков Сергій 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)  Підручник "Прикладне матеріалознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладено основи матеріалознавства, розглянуті 
фактори, які зумовлюють роль матеріалів у забезпеченні надійності та 
довговічності виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90785  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев'янко Тетяна Василівна, Звягольська 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)  Науковий твір "Оцінка рівня сформованості екологічної культури у 

студентів медичного факультету під час їх навчання на кафедрі 
мікробіології, вірусології та імунології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90786  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звягольська Ірина Миколаївна, Полянська Валентина Павлівна, 

Дерев'янко Тетяна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Форми і методи навчання іноземних студентів в 

умовах модернізованого освітнього середовища кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90787  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романадзе Луїза Джумберовна, Цибульов Павло Миколайович, 

Кулініч Ольга 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)  Підручник "Інтелектуальна власність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романадзе Л. Д., Цибульов П. М., Кулініч О. О. 
Інтелектуальна власність: підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. 
Цибульов, О. О. Кулініч. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 424 с. 

 

Анотація   
У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам 
навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність", основні питання, 
перелік нормативно-правових актів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

229 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90788  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Ольга Олексіївна, Романадзе Луїза Джумберовна  
 
Повне ім'я або 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 "Право інтелектуальної власності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Право інтелектуальної власності: навчально-
методичний посібник / О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе. - О. : Фенікс, 
2010. - 492 с. - (Сер.: Навчально-методичні посібники). 

 
Анотація   

В навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що 
відповідають вимогам навчальної дисципліни "Право інтелектуальної 
власності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90789  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонова Олена Іванівна, Кулініч Ольга Олексіївна, Мазуренко 
Світлана Вікторівна, Менсо 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 "Правове регулювання використання зображень у 
електронних бібліотеках за законодавством України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Правове регулювання використання зображень у 
електронних бібліотеках за законодавством України: монографія / О. І. 
Харитонова, О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, І. В. Менсо; НУ ОЮА. – 
Одеса : Юридична література, 2017. - 72 с. 

 
Анотація   

У монографії розглядаються юридичні аспекти створення та 
функціонування електронних бібліотек.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90790  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Ольга Олексіївна, Мазуренко Світлана Вікторівна, Бєсєдіна 
Наталія 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)  Монографія "Створення та поширення фотографічних творів з 
зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Створення та поширення фотографічних творів з 
зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики: монографія / 
О. О. Кулініч, С. В. Мазуренко, Н. В. Бєсєдіна; НУ ОЮА. – Одеса : 
Юридична література, 2017. - 104 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена правовим аспектам охорони фотографії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90791  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазуренко 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)  Навчально-методичний посібник "Право інтелектуальної власності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазуренко С. В. Право інтелектуальної власності: 
навчально-методичний посібник для студентів 4-го курсу ф-ту 
цивільної та господарської юстиції / С. В. Мазуренко. - О. : Фенікс, 
2009. - 102 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить питання навчальної 
дисципліни, методичні вказівки до вивчення дисципліни, перелік 
нормативно-правових актів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90792  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еннан Руслан Євгеновоч, Кулініч Ольга Олексіївна, Мазуренко 
Світлана Вікторівна, Менсо Ірина Володимирівна, Романадзе Луїза 
Джумберовна  

 
Повне ім'я або 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 "Право інтелектуальної власності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Право інтелектуальної власності: навчальний 
посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О. О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., 
Романадзе Л. Д. - К. : Алтера, 2016. - 492 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають 
вимогам навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90793  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонова Олена Іванівна, Мазуренко Світлана Вікторівна, Кулініч 
Ольга Олексіївна, Еннан Руслан Євгеновоч, Романадзе Луїза 
Джумберовна, Менсо Ірина Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Право інтелектуальної власності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Право інтелектуальної власності: навч.-метод. посіб. 

для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 
"Правознавство" / (О. І. Харитонова, С. В. Мазуренко, О. О. Кулініч та 
ін.). - Одеса : Юридична література, 2015. - 204 с. - (Сер. "Навчально-
методичні посібники"). 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що 
відповідають вимогам навчальної дисципліни "Право інтелектуальної 
власності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90794  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумпан Ігор Володимирович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Посадова інструкція депутата місцевої 
ради"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90795  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Анна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Чернігівський національний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Стратегія інтернаціоналізації Чернігівського 
національного технологічного університету на 2019-2022 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою запровадження Стратегії інтернаціоналізації Чернігівського 
національного технологічного університету є розробка моделі 
інтернаціоналізації університету та визначення комплексу механізмів 
щодо її впровадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90796  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемигон Наталя Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Педагогічна конфліктологія: 
методичні вказівки для організації та планування самостійної роботи 
для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної форми навчання 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведені методичні вказівки для організації та планування самостійної 
роботи з дисципліни. Представлений необхідний список літературних 
джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90797  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Бакатанова Вероніка Борисівна, Шалімова Ірина Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Дипломне проектування: 
навчально-методичний посібник для слухачів магістратури денної та 
заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 
2-ге видання, перероблене та доповнене"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведені рекомендації щодо організації, виконання, композиції, обсягу, 
оформлення та процедури захисту магістерських кваліфікаційних робіт 
відповідно до вимог діючих нормативних документів. Представлений 
необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90798  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Тетяна Володимирівна, Веретенко Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Комунікативні процеси в 
педагогічній діяльності: методичні вказівки до проведення практичних 
занять для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної форми 
навчання інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведені методичні вказівки до проведення практичних занять. 
Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90799  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Денис Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Нормативно-правове 
забезпечення освітньої діяльності: навчально-методичний конспект 
для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений конспект лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90800  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Педагогічна та професійна 
психологія: навчально-методичний комплекс для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений конспект лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90801  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Корольова Наталія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технології навчання у 
сучасній освіті: методичні вказівки з виконання курсової роботи для 
слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведені методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90802  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інноваційні технології в 
освіті: навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури 
денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90803  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Комунікативні процеси в 
системі освіти: навчально-методичний комплекс для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення  
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практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90804  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Бакатанова Вероніка Борисівна, 
Брюханова Наталія Олександрівна, Корольова Наталія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сучасні освітні системи: 
методичні вказівки з виконання курсової роботи для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено відповідно до вимог ОПП для забезпечення підготовки 
фахівців відповідного освітнього ступеня. Наведені методичні вказівки 
з виконання курсової роботи. Представлений необхідний список 
літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90805  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Педагогічна конфліктологія: 
навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури денної та 
заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90806  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Корольова Наталія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технології навчання у 
сучасній освіті: навчально-методичний комплекс для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90807  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Менеджмент освіти: 
навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури денної та 
заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90808  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан Людмила Володимирівна, Шалімова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Психологія освіти: 
навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури денної та 
заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90809  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакатанова Вероніка Борисівна, Бачієва Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сучасні освітні системи: 
навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури денної та 
заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90810  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакатанова Вероніка Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Основи наукових досліджень 
в галузі освіти: навчально-методичний комплекс для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведений комплекс лекцій, методичні вказівки до проведення 
практичних занять, організації та планування самостійної роботи з 
дисципліни. Представлений необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90811  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопченко Євген Дмитрович, Овчарук Валерія Анатоліївна, 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Збірник методичних вказівок до практичних занять з 
дисципліни "Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і 
прогнозах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконана розробка спрощеної структури і параметрів формули 
швидкості руслового добігання. Розглянуті математичні моделі 
короткострокових прогнозів гідрографа дощового та тало-дощового 
стоку річок. Реалізовані моделі довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води весняного водопілля, строків 
початку та настання максимальних витрат води водопіль при 
використанні комп'ютерного комплексу "Прип'ять".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90812  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблова Галина Василівна, Комліченко Оксана Олександрівна  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Виробничо-
практичне видання "Методичні настанови (вказівки) до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для 
здобувачів освіти за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 051 
"Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Методичні настанови (вказівки) до виконання курсової роботи  з 
дисципліни "Організація виробництва" для здобувачів освіти за 
освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" галузі 
знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", яку здобувачі освіти 
виконують у 6 семестрі. Вони містять наступні організаційні 
положення: мету та основні завдання курсової роботи,  склад, обсяг і 
структуру курсової роботи, правила оформлення, вказівки про порядок 
захисту курсової роботи, вимоги  щодо дотримання академічної 
доброчесності здобувача освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90813  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аблова Галина Василівна, Комліченко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Виробничо-
практичне видання "Методичні настанови (вказівки) до виконання 
практичних робіт з дисципліни "Інвестування" для здобувачів освіти 
за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" галузі 
знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Методичні настанови (вказівки) до виконання практичних робіт з 
дисципліни "Інвестування" для здобувачів освіти за освітнім ступенем 
"бакалавр" спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні 
та поведінкові науки", яку вони вивчають у 8 семестрі. Вони містять 
наступні організаційні положення: мету та основні завдання 
практичних робіт, порядок і рекомендації щодо виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90814  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "Передпроектна пропозиція нежитлової будівлі по 
вулиці Стеценка, 1 у Шевченківському районі міста Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На ділянці проектування передбачається будівництво 5-поверхового 
громадського комплексу та 3-поверхової будівлі хостелу з кафе. 
Комплекс має яскраве сучасне архітектурне рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90815  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Публіцистичний текст як формування мовленнєвої 
компетенції студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі розглядаються специфіка та вимоги до 
публіцистичного тексту, комунікативні  функції періодики, що 
формують мовленнєву компетенцію студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90816  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Загальноєвропейські стандарти якості у навчанні 
німецької мови як другої іноземної в педагогічному університеті"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковому творі запропоноване запровадження в педагогічному 
університеті системи зрозумілих та порівнюваних ступенів освіти з 
іноземної мови та її адаптація до норм і стандартів Європейського 
простору вищої освіти через системну змістовну модуляцію 
навчального матеріалу по роках навчання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90817  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
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 "ТЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90818  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Ганна Іванівна, Акулова Надія 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 "Як писати курсову роботу з літератури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Як писати курсову роботу з літератури : навчальний 

посібник / уклад.: Атрошенко Г. І., Акулова Н. Ю. - Вид. 2-е, випр. і 
доп. - Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2019. - 96 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник роз'яснює завдання та вимоги до цього виду 
роботи, надає поради щодо її виконання, оформлення та захисту, подає 
загальну схему процесу збору та аналізу наукової інформації, 
контрольну схему самоперевірки виконаної курсової роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90819  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єпіфанцева 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)  Науковий твір "Структура фразеологічних одиниць біблійного 
походження в сучасній німецькій мові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена дослідженню структурних і семантичних 
особливостей фразеологічних одиниць біблійного походження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90820  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарєєв Олексій Леонідович  
 
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)  Брошура "Єдина система оцінки сенсибілізації до значущих алергенів"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Брошура містить тести, які треба розглядати як єдину систему оцінки 
сенсибілізації до значущих алергенів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90821  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка музичного сприймання"  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

244 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогіка музичного сприймання: навчально-
методичний посібник до курсу "Історія і методика вищої мистецької 
освіти" для студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: 
М. В. Білецька. - Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2019. - 226 с.   

 

Анотація   
У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні питання 
формування музичного сприймання школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90822  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красько Наталя 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 "История на таврийските българи през обектива на фотокамера 

(ХХ век)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Наталия Краско. История на таврийските 
българи през обектива на фотокамера (ХХ век). – Мелитополь : 
ООО "Издательский дом Мелитопольской городской типографии", 
2019. - 132 с. 

 

Анотація   
Книгу складають сімейні світлини ХХ століття, надані кількома 
сімействами таврійських болгар, що супроводжуються споминами про 
минуле самих героїв історії та розповідями нащадків про життя та 
долю тих, хто зображений на знімках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90823  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушева Алла Андріївна, 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)  Стаття "Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: 

інституційні механізми регулювання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грушева А. А., Канцур І. Г. Управлінські аспекти 
гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. - 
2019. - Вип. № 1 (12), червень. - С. 29-36. 

 

Анотація   
У статті досліджено управлінські аспекти інституційних механізмів 
впровадження та забезпечення гендерної політики в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90824  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
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)  Стаття "Джерела фінансування діяльності підприємств автодорожньої 
галузі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Канцур І. Г. Джерела фінансування діяльності 
підприємств автодорожньої галузі України // Економіка і управління. - 
2016. - Вип. 4 (72). - С. 105-110.    

 
Анотація   

У статті проаналізовано джерела фінансування автотранспортної 
галузі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90825  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Богдана Олегівна, Гаруст Юрій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної 
власності українських науковців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаруст Ю. В., Павленко Б. О. Академічна 
доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських 
науковців // Правові горизонти. - 2017. - Випуск 4 (17). - С. 88-95.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90826  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Дівчинка Агу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок "Дівчинка Агу" відображає маленьку дівчинку спереду, 
ззаду та під кутом та характеризується чіткою проробкою дрібних 
деталей та елементів, що дозволяє впізнавати ключові зовнішні 
елементи персонажу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90827  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Богдана Олегівна, Гаруст Юрій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Фінансова система країни як об'єкт фінансової безпеки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаруст Ю. В., Павленко Б. О. Фінансова система 
країни як об'єкт фінансової безпеки // Правові горизонти. - 2018. - 
Випуск 8 (21). - С. 52-59.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90828  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Хлопчик Агу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок "Хлопчик Агу" відображає маленького хлопчика спереду, 
ззаду та під кутом та характеризується чіткою проробкою дрібних 
деталей та елементів, що дозволяє впізнавати ключові зовнішні 
елементи персонажу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90829  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Комп'ютерна програма "Chameleon Cloud" - це облікова система, яка є 
web-додатком і працює через браузер. Комп'ютерна програма 
"Chameleon Cloud" має простий інтерфейс, зрозумілий на інтуїтивному 
рівні і дозволяє створювати довідники, торгові документи, формувати 
різні звіти, контролювати рух товарів і т. п. Облік торгівельної точки 
можна вести з будь-якої точки світу за наявності Інтернету та будь-
якого девайсу.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90830  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко 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)  Підручник "Матеріалознавство та технологія металів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для учнів професійно-технічних закладів, які 
вивчають інженерні спеціальності у будівництві, енергетиці, 
машинобудуванні та інших галузях, може бути корисний для студентів 
коледжів і технікумів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90831  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімко Назар Ігорович, Кохан Василь Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Mind Game (варіант 1, 2)" 
("Логотип "MGame")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логотип "Mind Game (варіант 1)" (скорочений варіант "MGame 
(варіант 2)") створено для використання у діяльності авторів 
(організація і проведення інтелектуально-розважальної гри "Mind 
Game").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90832  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімко Назар Ігорович, Кохан Василь Костянтинович  
 
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 "Опис інтелектуально-розважальної гри 
"Mind Game" ("Опис гри "MGame")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра надає можливість дізнатись щось нове і корисне та водночас 
отримати безліч позитивних емоцій, адже у "Mind Game" присутнє 
суперництво між командами, що надає азарту гравцям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90833  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IDIS-CLOUD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення "IDIS-CLOUD" призначене для зберігання в 
хмарному сховищі даних медичних досліджень та передачі їх у сторонні 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90834  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Програмний продукт "HEALTH DEFENDER" розроблено для 
автоматизації лікувальних процесів у медичних закладах, створення 
єдиного медичного простору та налагодження електронної взаємодії 
між лікарем та пацієнтом.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90835  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій національного фільму патріотичного спрямування 
"Побудувати місто ("Архітектори")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Побудувати місто" - емоційна історія про людей, які звели, будують і 
намагаються зберегти своє місто.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90836  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Аранжування музичного твору Раміна Джаваді "Exit (Westworld)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90837  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Аранжування музичного твору Майкла Кеймена та Ганса Ціммера 
"Transference/Apocalypse (X-men Suite)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90838  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Аранжування музичного твору Раміна Джаваді "Main Theme (Game of 
Thrones)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90839  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Аранжування музичного твору Карла Орфа "Carmina Burana"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90840  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Аранжування музичного твору Раміна Джаваді "Opening Scene Reign 
(Game of Thrones)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90841  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехай Вікторія 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 "Маркетингова політика розподілу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальні матеріали твору складено відповідно до навчальної 
програми дисципліни, місця та призначення її структурно-логічної 
схеми навчального плану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90842  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехай Вікторія 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 "Логістичний менеджмент"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір вміщує матеріали до тем навчальної дисципліни 
"Логістичний менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90843  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковинець Анатолій Іларіонович, Падалка Андрій Миколайович, 
Войтенко Ірина Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Особливості документування махінацій у сфері 
державних фінансів, при вчиненні яких використовувались 
зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особливості документування махінацій у сфері 
державних фінансів, при вчиненні яких використовувались 
зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії : 
навчальний посібник / А. І. Яковинець, А. М. Падалка, І. С. Войтенко. - 
Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. - 378 с. - (Серія "Податкова та 
митна справа в Україні", т. 111). 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у сфері 
державних фінансів, здійснювана компаніями, зареєстрованими на 
територіях із пільговим оподаткуванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90844  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90845  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Твір про чоловіче життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90846  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90847  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст пісні "Не плачь, малыш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90848  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст пісні "Что такое любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90849  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пазинюк Марія Василівна, Микуляк Наталія Дмитрівна  
 
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)  Книжка-розмальовка "Господарство бабусі Ганнусі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книжка-розмальовка "Господарство бабусі Ганнусі" є чудовим 
інструментом для арт-терапії та загального творчого розвитку дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90850  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ірен Франк (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 "Варта часу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Варта часу - це перша книга збірки книг "Справжній світ", книга для 
душі, яка втратила свою цінність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90851  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

255 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальков Павло Станіславович  
 
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 "Графічні малюнки "Holy Day - колекція №1. HD №1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів "Графічні малюнки "Holy Day - колекція №1. HD №1" 
створені як принти для нанесення на одяг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90852  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталка Морозенко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів "Вірші для Варі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів "Вірші для Варі" - збірка віршів для дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90853  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Марія Євгенівна, Похилько Валерій Іванович, Цвіренко 
Світлана 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)  Літературний письмовий твір "Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів МОЗ України "Хворий малюк"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику "Хворий малюк" висвітлено семіотику патології органів 
та систем дитячого організму, діагностику, диференційну діагностику, 
особливості перебігу захворювань у дітей різного віку.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

256 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90854  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леончик 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 "Web-система пошуку та транслювання 
комерційного відеоконтенту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Web-система пошуку та транслювання комерційного відеоконтенту 
використовується з метою перегляду комерційного відеоконтенту та 
його пошуку за назвою або жанром, за умови реєстрації користувача в 
цій системі, а також оформлення щомісячної або щорічної підписки 
методом безготівкового розрахунку за надання послуг транслювання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90855  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Ганна Миколаївна, Симчук Анатолій Степанович, Кулик 
Марина Йосипівна, Моргун Надія Сергіївна, Підвисоцький Валерій 
Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчально-методичний посібник 
"Судові та правоохоронні органи України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підготовлений мультимедійний посібник має своїм завданням 
сформувати у здобувачів вищої освіти загальні знання щодо поняття, 
характеристики і змісту судової, правозахисної та правоохоронної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90856  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодін Артем Володимирович, Пясковський Вадим Валерійович, 
Антощук Андрій Олександрович, Курилін Іван Ростиславович, Сорока 
Ірина Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Дистанційний курс 
"Методика розслідування злочинів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
курсу "Методика розслідування злочинів". Зазначений курс 
складається з наступних блоків: "Вбивства", "Тілесні ушкодження", 
"Зґвалтування", "Крадіжки", "Грабежі та розбої", "Хуліганство", 
"Розслідування злочинів у сфері безпеки", "Наркотики", "Авторський 
колектив MP3", "Загальний текст до заліку", "Методичні розробки для 
проведення практичних занять", "Орієнтовний перелік питань для 
тестових завдань".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90857  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Борець Тетяна Олександрівна, 
Стрільців Олександр Михайлович, Василинчук Віктор Іванович, Дрозд 
Олексій Юрійович, Титко Анна Василівна, Пастух Ігор Дмитрович, 
Підвисоцький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інформаційно-довідкова система "Автоматизоване 
робоче місце уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 
корупції в апараті МВС та органах і підрозділах Національної поліції 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення твору є забезпечення працівників підрозділів з 
протидії корупції в системі МВС та в органах і підрозділах 
Національної поліції, а також осіб, які уповноважені на виконання 
антикорупційних програм в органах та підрозділах Національної 
поліції, інформаційно-довідковим матеріалом, який використовується 
у повсякденній оперативно-службовій діяльності та міститься на 
компактних інформаційних носіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90858  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Наталія Володимирівна, Анпілогов Сергій Станіславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та 
захисту інформації 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Гарантоване 
видалення файлів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для здійснення видалення файлів шляхом їх 
трикратного перепису послідовністю нулів, псевдовипадковою 
послідовністю та послідовністю одиниць з подальшим їх видаленням. 
Файли, видалені за допомогою програмного забезпечення, не можуть 
бути відновлені.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90859  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Індивідуально-колективний ефект інтервально-
часового забування знань, умінь навичок й компетенцій: Українська 
версія варіантів зменшення впливу ефекту забування на прикладі 
комплектів "Літні посібники, з Х класу в (Х + 1) клас". Скорочена 
назва: "EF-UA" ("EF-UA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є базою складових послідовності системоутворюючих домінант: 
"Педагогічне лідерство навчального закладу в районі, освітньому 
окрузі тощо", "Інтелектуальне та соціальне лідерство нації".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90860  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Удосконалення побудови 
креслеників черв'ячних передач при автоматизованому проектуванні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується 
удосконалення виконання робочих креслеників черв'ячних передач в 
пакеті Autodesk Inventor згідно з вимогами діючого стандарту, 
використовуючи адаптований алгоритм, який базується на 
використанні розроблених 3D-моделей складальних одиниць елементів 
черв'ячних передач в параметричних оболонках при побудові 3D-
моделі черв'ячних передач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90861  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусятинська Наталія Альфредівна, 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)  Стаття "Актуальність впровадження методів активного навчання в 
процесі формування культури безпеки фахівців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусятинська Н. А., Чорна Т. М. Актуальність 

впровадження методів активного навчання в процесі формування 
культури безпеки фахівців // Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. - 2014. - Випуск 2 (74). - С. 3-8. 

 
Анотація   

У статті наведено результати аналізу основних підходів до викладання 
у вищій школі, зокрема об'єктно-орієнтованого, суб'єктно-діяльнісного 
та компетентнісного, розглянуто теоретичні аспекти та передумови 
застосування методів активного навчання під час викладання 
комплексу дисциплін, пов'язаних з безпекою, а також визначено роль 
науково-дослідної діяльності у формуванні культури безпеки у 
студентів вищих навчальних закладів економіко-правового 
спрямування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90862  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Формування інформаційних 
потоків в логістичних системах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуті підходи до визначення поняття "інформаційне 
забезпечення" і запропоноване авторське визначення. За допомогою 
методології функціонального моделювання IDEFO побудовані 
контекстні діаграми блока "Перевезення вантажів". Для неї визначені 
входи, виходи, управління та механізми. Далі була проведена 
декомпозиція першого рівня і побудована діаграма, яка більш детально 
висвітлює модель інформаційного забезпечення означеного блока.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90863  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Синдром професійного вигоряння як проблема сучасності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається проблема синдрому професійного вигоряння, 
масштаби його поширення, причини виникнення, симптоми прояву, 
вплив на стан психічного та фізичного здоров'я людини та шляхи 
профілактики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90864  
 
Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Черняк Максим Євгенійович, 
Монастирський Олег Васильович  

 
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 Security Administration Platform v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

261 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90865  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Analysis of innovation development and technology 
transfer models within the technology trajectory"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто аналіз потенціалу інноваційної системи на основі 
трансферу технологій та інноваційних комунікацій в контексті 
технологічної траєкторії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90866  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Концептуальні основи проектування інституційних 
змін на основі динамічної ефективності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено основні стратегічні траєкторії розвитку 
інституційного базису в інноваційній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90867  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Концептуальні основи координації інноваційних 
мереж у стратегічно важливих секторах економіки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто основні аспекти трансформації ролі держави у 
розвитку інноваційної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90868  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорунжа Лариса Анатоліївна  
 
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 "Ефективність впровадження 
системи завдань до навчального процесу закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається роль завдання як одного із компонентів 
активного методу навчання в ЗВО. Адже під час виконання таких 
завдань студенти набувають навичок організації навчальної роботи, 
уміння правильно розраховувати свої сили та обирати найбільш 
доцільні засоби досягнення поставлених цілей. Також наведено 
різнорівневу систему завдань, які сприяють ефективності мисленнєвої 
діяльності студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90869  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ігор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛЕКТ-СОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система реєстрації електронних касових 
чеків "E-Receipt" ("Е-Чек")" ("E-Receipt")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90870  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Аналітико-стратегічні аспекти системної стійкості 
інноваційної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розробленню теоретико-методологічних основ 
теорії системної стійкості інноваційної системи в контексті системної 
парадигми інноваційного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90871  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аушева Наталія Миколаївна, Заковоротний Олександр Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Деформація растрових зображень для 
створення морфінгу на поверхні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений програмний продукт дозволяє користувачеві згенерувати 
послідовність зображень для морфінгу необхідним методом, а також 
перенести створені анамації на задану поверхню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90872  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишена Вікторія 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 "Загугли моё имя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90873  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишена Вікторія 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 "Прошу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90874  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишена Вікторія 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 "Выбросить хлам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90875  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
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 "Runaway Bride"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90876  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
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 "Беатриче"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90877  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишена Вікторія 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 "+100500 тобі в карму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90878  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божінов Тодор Георгіев  
 
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 "кря-кря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою об'єкт, виражений у поєднанні текстових і графічних 
символів із креативними візуальними елементами, що у сукупності 
створюють унікальні авторські зображення.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90879  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Людмила Олексіївна, Ліжевська 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)  Стаття "Охорона і захист дитини в умовах сучасного сімейного права"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Л. О., Ліжевська І. Ю. Охорона і захист 
дитини в умовах сучасного сімейного права // Карпатський правничий 
часопис. - 2016. - № 12. - С. 52-58. 

 
Анотація   

Стаття присвячена загальній характеристиці правових норм, що 
забезпечують захист і охорону дітей в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90880  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Людмила Олексіївна, Рудинська Анастасія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: 
особливості розвитку та застосування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Л. О., Рудинська А. О.  Альтернативні 
способи вирішення цивільно-правових спорів: особливості розвитку та 
застосування в Україні // Науковий вісник публічного та приватного 
права: збірник наукових праць. - 2017. - Випуск 6. Том 1. - С. 116-121. 

 
Анотація   

Розглянуто сутність системи альтернативних способів вирішення 
конфліктів, що виникають у сфері приватно-правових відносин в 
Україні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90881  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Особливості інституту доказування в цивільному 
судочинстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Л. О. Особливості інституту доказування в 

цивільному судочинстві // Ірпінський юридичний часопис: науковий 
журнал. - 2019. - Випуск 3. - С. 44-50. 

 
Анотація   

У статті досліджуються актуальні питання введення новел та змін до 
цивільного процесуального законодавства, а саме - особливості 
інституту доказування в цивільному судочинстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90882  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Правовий статус суб'єктів медичного права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Л. О. Правовий статус суб'єктів медичного 

права // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 1. - С. 111-114. 
 
Анотація   

У статті на основі аналізу національного законодавства досліджуються 
проблеми визначення правового статусу суб'єктів медичного права - 
пацієнтів та медичних працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90883  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Людмила Олексіївна, Овдієнко Ольга 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 "Розвиток судової практики як джерела права в Україні та 
перспективи застосування у цивільному процесі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Л. О., Овдієнко О. О. Розвиток судової 
практики як джерела права в Україні та перспективи застосування у 
цивільному процесі // Приватне та публічне право. - 2018. - № 2. - С. 58-
61. 

 
Анотація   

Розглянуто можливі форми вираження судової практики, визначено 
функції та зміст кожної з них. У статті на основі комплексного 
дослідження визначається й аналізується роль судової практики 
Верховного Суду України та Конституційного Суду України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90884  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Пані-Лев"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Пані-Лев" є самостійним твором оригінальної графіки. Тема 
- жіночий портрет на тлі моря. Поєднання прийомів умовно-
фігуративної композиції, площинності форм та мінімалізму, 
притаманного Одеській школі образотворення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90885  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Від-Єднання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Від-Єднання" є самостійним твором оригінальної графіки. 
Абстрактна композиція, складається з двох монолітних структур. Тема 
- народження нового.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90886  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Педагогічний досвід впровадження давніх форм і 
методів навчання музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті надано аналіз педагогічного досвіду впровадження давніх 
форм і методів навчання музичного мистецтва, досліджено, що 
прикладом використання старої методики навчання дітей музичної 
теорії є система "Модус".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90887  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Внутрішні детермінанти розвитку музичних 
здібностей дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано основні внутрішні детермінанти, які 
впливають на розвиток музичних здібностей дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90888  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стріхар Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Ретроспективний аналіз інтегрованого навчання дітей 
на уроках з музичного мистецтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проводиться короткий аналіз історичного генезису принципів 
дидактики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90889  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Педагогіко-психологічні проблеми музичного 
розвитку дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається таке явище як обдарованість, яке є основною 
складовою у музичному розвитку дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90890  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Патріотичне виховання майбутніх вчителів музичного 
мистецтва на заняттях з вокально-хорового виконавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті доведена актуальність питання щодо національно-
патріотичного напрямку роботи ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90891  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошевська Лариса Віталіївна  
 

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)  Рукопис статті "Патріотичне виховання студентської молоді засобами 
хорового співу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті доведена актуальність питання щодо патріотичного виховання 
майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами хорового співу у 
ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90892  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Особливості формування музичних здібностей у 
диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного 
мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто сутність та зміст поняття "музичні здібності", 
необхідність їх формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90893  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Патріотичне виховання студентської молоді як 
складова громадської діяльності кафедри музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлена проблема патріотичного виховання особистості 
майбутнього вчителя в процесі професійної освіти на спеціальності 
"Музичне мистецтво".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90894  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис статті "Самостійна навчально-пізнавальна діяльність 
майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами патріотичного 
виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті доведена важлива роль самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами 
патріотичного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90895  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ладиняк Наталія Богданівна  
 
Повне ім'я або 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 "Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози 
Івана Багряного. Монографія. - Кам'янець-Подільський : Видавець ПП 
Зволейко Д. Г., 2012. - 168 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню індивідуально-авторської манери 
синтаксичної організації художньої прози Івана Багряного, творчість 
якого репрезентує українську літературну мову першої половини ХХ 
століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90896  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ладиняк Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Методика застосування 
комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ладиняк Н. Б. Методика застосування комп'ютерної 
техніки при викладанні предметів шкільного курсу: навчально-
методичний посібник / Н. Б. Ладиняк. - Кам'янець-Подільський: 
Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014. - 112 с. 

 
Анотація   

У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми 
дисципліни "Методика застосування комп'ютерної техніки при 
викладанні предметів шкільного курсу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90897  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Персонажі до мультфільму "MOTORVILLE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрані персонажі до мультфільму у вигляді різноманітних машинок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90898  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицюк Ліга Дмитрівна  
 
Повне ім'я 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 "Мовчи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня відображає стан авторки та всі переживання любовного 
характеру, які були пережиті в момент написання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90899  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

274 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авшенюк Наталія Миколаївна, Дяченко Людмила Миколаївна, 
Постригач Надія Олегівна, Пуховська Людмила Прокопівна, Сулима 
Оксана Вікторівна, Десятов Тимофій 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 "Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у 
зарубіжних країнах: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у 
зарубіжних країнах: теорія і практика : монографія / [Н. М. Авшенюк, 
Т.М. Десятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. 
Сулима]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 280 с. 

 
Анотація   

У монографії колективу відділу порівняльної професійної педагогіки 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
представлено результати цілісного наукового аналізу теоретичних 
основ та особливостей практикоорієнтованих підходів до імплементації 
компетентнісного підходу у підготовку і подальший розвиток педагогів 
для навчальних закладів різних рівнів освіти у зарубіжних країнах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90900  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
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 "Льдина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90901  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
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 "Дурочка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90902  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишена Вікторія Вікторівна, Половинська Олександра Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Тисяча небесних причин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90903  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
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 "Но это неточно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90904  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
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 "Рассвет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90905  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільчишена Вікторія Вікторівна, Шемаєва Яна 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 "Венами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90906  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Всесвітня історія. Історія України. Зошит для 
тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 6-х класів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для перевірки й оцінювання 
предметних знань і умінь з інтегрованого курсу "Всесвітня історія. 
Історія України. Зошит для тематичного оцінювання навчальних 
досягнень учнів 6-х класів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90907  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Прогулянка 31. Морська"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є самостійною частиною серії "Прогулянки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90908  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Дослідницька діяльність учнів у процесі 
навчання всесвітньої історії в основній школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методичні засади організації дослідницької діяльності учнів у 
процесі навчання всесвітньої історії в основній школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90909  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Стара композиція"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одеський мистецький простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90910  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Петро Володимирович, Мороз Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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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 "Концептуальні підходи до конструювання практикуму 
"Історія України в джерелах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено концептуальним підходам до конструювання 
практикуму "Історія України в джерелах".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90911  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Ранок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є художнім авторським рішенням (композиційно та стилістично) 
реального місця в місті Одеса (вулиця Спиридонівська).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90912  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Петро Володимирович, Мороз Ірина Володимирівна, Галєгова 
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)  Навчальний посібник "Всесвітня історія. Історія України. Робочий 
зошит. 6 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головне призначення навчального посібника - відпрацювання учнями 
предметних компетенцій, формування яких передбачене державними 
вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90913  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Характерник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Характерник" є самостійним твором оригінальної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90914  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Conceptual bases of the research activity in the process of teaching 
world history at the secondary school"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкриваються концептуальні засади та головні характеристики 
дослідницької діяльності в процесі навчання всесвітньої історії в 
основній школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90915  
 
Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Медальйон: Проза київських неокласиків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книжці подано прозові твори неокласиків - Максима Рильського, 
Освальда Бургардта (Юрія Клена), Віктора Петрова-Домантовича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90916  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Художній твір "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОШКИ НЮСИ В 
ЗАЧАРОВАННОМ ЛЕСУ. УЧЕНИК МОЛЬФАРА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90917  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасімова Альона 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 "Razom logo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90918  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Людмила Федорівна, Бандура Марина Вікторівна, 
Бездрабко Валентина Василівна, Зворський Сергій Леонідович, 
Алєксєєв Сергій Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Стратегічна програма розвитку архівної справи України на 
середньострокову перспективу (2019-2023 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стратегічна програма розвитку архівної справи України на 
середньострокову перспективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90919  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаранін Олександр Якович, Кітам Володимир Олегович, Гладиренко 
Оксана Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства 

 
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 
"Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 
архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення 
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного 
фонду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати моніторингу стану архівосховищ та фізичної 
збереженості документів у вітчизняних архівних установах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90920  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаранін Олександр Якович, Ковтанюк Тетяна Миколаївна, Купрунець 

Тарас Ярославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства 
 
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 "Технології комплектування архівних 
установ документами в електронній формі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90921  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Людмила Валентинівна, Ковтанюк Тетяна Миколаївна, Залєток 
Наталія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства 

 
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 "Цифровий фонд користування документами 
Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ 
до нього"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90922  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіна Оксана Володимирівна  
 
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 "Комплект украшений "Ошейник зеркальный и наручники 
зеркальные"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз комплекту прикрас за методом поєднання шкіри з зеркальним 
полістеролом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90923  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шенкнехт Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Центр надії" ім. Надії 
Маринович Рівненської міської ради 

 
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 науково-практичного характеру 

"Модель адаптивно-розвивальної білінгвальної школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено сутність та особливості освітнього процесу, що побудований 
на основі авторської освітньої моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90924  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієва Галина Олександрівна, Бабов Костянтин Дмитрович, 

Тихохід Любов Валеріївна, Кубиніна Людмила Вікторівна, Тиганій 
Юрій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 

медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Кваліметрична оцінка якості організації лікувально-

оздоровчого туризму в санаторно-курортних закладах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
З метою  визначення кількісного оцінювання рівня якості здійснення 
лікувально-оздоровчого туризму в будь-якому санаторно-курортному 
закладі  розроблено метод кваліметричної оцінки, в якому  одиничні 
показники якості оцінюються за допомогою анкети, а комплексний 
показник - середньоарифметичне одиничних показників з урахуванням 
їх коефіцієнтів вагомості.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90925  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Надія Григорівна  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями  "Проект пам'ятника під назвою "Ми є різні, але 

не подільні" у меморіальному комплексі пам'яті героям України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
На зображеннях представлений опис та оригінальний дизайн проекту 
пам'ятника під назвою "Ми є різні, але не подільні"  у меморіальному 
комплексі пам'яті героям України".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90926  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів  "Детский конструктор "Букварь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлено ескізи оригінального дитячого 
конструктора "Букварь".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90927  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Ескіз, креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів з кресленням "Светильник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлений оригінальний дизайн світильника. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90928  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Ескіз, креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів з кресленням "Дитячий конструктор "Вуж"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлений оригінальний дизайн дитячого 
конструктора у формі "Вуж". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90929  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Детский конструктор "Маленький водитель" (BABY 
DRIVER)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлений оригінальний дитячий конструктор 
"Маленький водитель" (BABY DRIVER).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90930  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
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, ілюстрація, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстрацією та кресленням "Сушарка для взуття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлений оригінальний дизайн сушарки для 
взуття з описом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90931  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
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  Ескіз, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з кресленням "Серветниця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлений оригінальний дизайн серветниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90932  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутасевич Яніна Францівна, Олійник Ірина Олександрівна, 
Маштакова Ірина Олексіївна, Стулій Ольга Миколаївна, П'ятикоп 
Інна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут дерматології та венерології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Психосоматичні розлади у хворих на алергодерматози 
та їх корекція"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено дослідження порушення психоемоційного стану 
хворих на алергодерматози. Встановлено, що міансерину гідрохлорид 
впливає не тільки на депресивні тривожні розлади, порушення 
настрою та сну, але й на наявність та інтенсивність свербежу, його 
доцільно використовувати у лікуванні хворих на алергодерматози.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90933  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіманюк Валерія Миколаївна, Сухіна Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Набуття прав і експертиза 
об'єктів інтелектуальної власності: методичні вказівки до організації 
та планування самостійної роботи для студентів освітнього рівня 
"магістр" денної та заочної форм навчання спеціальності 073 
Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить ряд завдань для самостійної роботи студентів, які 
дозволяють закріпити попередній лекційний матеріал, ознайомитися з 
додатковою літературою по темі, використовувати теоретичні основи і 
закони формальної логіки в проведенні науково-технічної експертизи 
об'єктів промислової власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90934  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод визначення раціональної 
тривалості простою транспортних засобів у зупинних пунктах міського 
пасажирського транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначені характерні умови забезпечення ефективності 
функціонування зупинного пункту міського громадського 
пасажирського транспорту при реалізації в ньому технологічних 
операцій, пов'язаних з посадкою-висадкою пасажирів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90935  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філь Наталія Юріївна, Біньковська Анжела Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод визначення рівня 
безпеки при управлінні автотранспортним засобом на автомобільних 
дорогах в умовах нечіткої інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проведено аналіз факторів, що впливають на рівень безпеки 
при управлінні автотранспортним засобом на автомобільних дорогах, 
на підставі чого розроблено метод визначення рівня безпеки при 
управлінні автотранспортним засобом. Для реалізації методу  
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визначення рівня безпеки при управлінні автотранспортним засобом 
на автомобільній дорозі використано Fuzzy Logic Toolbox Matlab.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90936  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся 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)  Наукова стаття "Розвиток андрагогічної компетентності викладачів 
іноземних мов в системі неформальної освіти засобами ІКТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті проаналізовано особливості андрагогічної діяльності, а також 
розкрито зміст андрагогічної підготовки, її мету і результат (готовність 
до андрагогічної діяльності), розглянуті результати дослідження щодо 
виявлення особливостей навчання іноземної мови педагогічних 
працівників, які досягли літнього віку, та теоретико-методичні аспекти 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 
іншомовній освіті осіб літнього віку. Детально описано методику 
проведеного дослідження, яка базувалася на партисипативному підході. 
Подані загальні рекомендації щодо організації навчання іноземної мови 
людей літнього віку за дистанційною формою навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90937  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Світлана Миколаївна, Тарасенко Ростислав Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості формування інформаційної 
компетентності майбутніх перекладачів в аспекті підготовки до 
здійснення процесів локалізації програмних продуктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Проаналізовано особливості сучасного ринку перекладацьких послуг 
та визначено завдання підготовки перекладачів у контексті здійснення 
нових видів перекладацької діяльності, зокрема локалізації. Розглянуто 
шляхи формування інформаційної компетентності перекладачів в 
університетах США, Німеччини, Великої Британії для здійснення 
локалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90938  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Власенко Каріна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Навчання іноземних мов у контексті освіти впродовж 
життя: формування нових ціннісних орієнтацій дорослих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено розуміння ціннісних основ соціальної, професійної 
та групової динаміки дорослої людини, яка багато в чому визначає її 
активну позицію в суспільному житті. Порушено проблему здобуття 
дорослими нових життєвих смислів і особистісного цілепокладання 
шляхом формування ціннісних об'єктів і нових поведінкових моделей, 
створення і підтримання взаємодії в комунікативно-культурному 
середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90939  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Світлана Миколаївна, Тарасенко Ростислав Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Вивчення технологій створення електронних 
термінологічних баз у процесі професійної підготовки перекладачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена особливостям вивчення технологій створення 
електронних термінологічних баз на різних етапах професійної 
підготовки майбутніх перекладачів. Розглянуто питання вивчення 
термінологічного менеджменту в зарубіжних університетах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90940  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джус Павлина Петрівна, Сидоренко Олена Василівна, Бондарук 
Галина Микитівна, Чоп Ніна Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця 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 твір наукового характеру "База даних "Бугаї м'ясних 
порід великої рогатої худоби" ("БД "Бугаї м'ясних порід ВРХ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію про 178 племінних бугаїв 9 порід м'ясного 
напрямку продуктивності: ідентифікаційний номер і кличку, дату 
народження, породу, комплексний клас, ідентифікаційний номер і 
клички батьків плідників м'ясних порід, підприємство власника 
тварини, що в подальшій селекційній роботі щодо консолідації 
поголів'я та для закріплення господарсько-корисних ознак необхідно 
враховувати матеріали бази даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90941  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Корпач 
Анатолій Олександрович, Тімков Олексій Миколайович, Корпач 
Олексій Анатолійович, Ященко Дмитро Миколайович, Босенко 
Володимир Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оптимізація 
витрати енергії метробусів з гібридною силовою установкою при русі 
на маршруті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано оптимізацію витрат енергії метробусів з гібридною 
силовою установкою при русі на маршруті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90942  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Гусєва Вікторія Володимирівна, Романюк 
Яна Миколаївна, Андрух Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

291 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Обліку виконання непланових 
ремонтів локомотивів з урахуванням виявлених несправностей, виходу 
зі строю вузлів та бортового обладнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу програмного комплексу входить: логічний контроль та 
запис до БД п. 230 про проведення непланових ремонтів, 
інформаційний обмін з САП-Т в частині локомотивів на позапланових 
ремонтах та виявлених несправностей і виходу зі строю вузлів та 
бортового обладнання, розрахунок та запис в СБД відповідних 
показників позапланових ремонтів, формування звітних та облікових 
форм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90943  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Горбачова Ірина Сергіївна, 
Жевжик Євген Григорович, Репа Олександр Павлович, Стегній Тетяна 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Видалення застарілої інформації 
системи ведення відображень типових моделей серверів застосувань та 
автоматизованих робочих місць середовища АСКВП УЗ-Є"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір призначений для забезпечення видалення застарілої інформації 
відображень типових моделей (поїзної, вагонної, локомотивної тощо) 
серверів застосувань та АРМ середовища АСКВП УЗ-С для 
підвищення ефективності використання оперативної пам'яті та 
підвищення швидкодії продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90944  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Чепіжко Сергій Петрович, Кобзєв Антон 
Володимирович, Федосєєв Георгій Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Формування реєстру первинних 
документів у системі податкового обліку"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

292 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою даної розробки є забезпечення інструментарію та певний 
функціонал для формування реєстру первинних документів у системі 
податкового обліку. В результаті розробки має бути створено комплекс 
програм, що організовує функціонал побудови реєстру первинних 
документів та набір функцій керування елементами даного реєстру у 
вигляді дій, фільтрів та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90945  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сурядна 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 "Морфология хромосом триплоидных PELOPHYLAX 
ESCULENТUS (ANURA, RANIDAE) Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сурядная Н. Н. Морфология хромосом триплоидных 
PELOPHYLAX ESCULENТUS (ANURA, RANIDAE) Украины // Збірник 
праць зоологічного музею. - 2015. - № 46. - С. 85-95. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90946  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сурядна Наталія Миколаївна, Микитинець 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)  Наукова стаття "Distribution and new findings of newts (Triturus and 
Lissotriton) in the Lower Dnipro river area, Kherson region, Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90947  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Comparative analysis of karyotypes of two cryptic 
species of Pelobatid frogs (Amphibia, Anura) of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90948  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснова Оксана Іванівна, Плужнікова Тетяна Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості механізму державного регулювання 
сфери охорони здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто особливості механізму державного регулювання 
сфери охорони здоров'я. Виділено основні його принципи, методи, 
інструменти та їх вплив на суб'єкти економічних відносин у системі 
державного регулювання сфери охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90949  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні підходи до визначення сутності 
державного регулювання сфери охорони здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано авторське визначення сутності поняття "державне 
регулювання сфери охорони здоров'я". Державне регулювання галузі 
охорони здоров'я доцільно розглядати як послідовну та скеровану дію 
держави, що направлена на забезпечення надання якісної, доступної  
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медичної допомоги громадянам України, яка передбачає створення 
належних економічних, адміністративних, правових, а також 
соціальних інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90950  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Наталія Олександрівна, Біланов Олег Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Учебное пособие для иностранных студентов высших 
учебных заведений "История Украины и украинской культуры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальних програм, 
затверджених Міністерством охорони здоров'я України. У навчальному 
посібнику проводиться ретроспективний аналіз подій, котрі 
відбувалися на  українських землях, з урахуванням профілю 
підготовки медичних спеціалістів. Він містить матеріали, які можуть 
бути використані як у процесі підготовки до практичних занять, так і 
для самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90951  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голованова Ірина Анатоліївна, Сміянов Владислав Анатолійович, 
Плужнікова Тетяна Владиславівна, Філатова 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)  Науковий твір "Analysis of knowledge of students of higher educational 
institutions of Poltava about the harmfulness of drug use"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Студенти повинні усвідомлювати проблему використання 
психоактивних речовин, знати законодавчу базу для запобігання 
споживанню, обороту та будь-яким маніпуляціям з психоактивними 
речовинами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90952  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Вплив лікарняних кас на фінансування медичної 
галузі та медико-демографічні показники населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиток добровільного медичного страхування у вигляді лікарняних 
кас дозволить не тільки підвищити фінансування системи охорони 
здоров'я, але й надасть можливість достовірно покращити медико-
демографічні показники у регіонах, знизити захворюваність населення. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90953  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манохін Олексій Георгійович, Манохіна Людмила Вікторівна, 
Максюта Оксана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних журналу "Коштовне та декоративне каміння" 
інформаційного ресурсу порталу ДГЦУ "Періодичні видання ДГЦУ" 
("БД "Журнал "Коштовне та декоративне каміння")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для роботи у складі інформаційного ресурсу 
порталу ДГЦУ "Періодичні видання ДГЦУ" для накопичення, 
зберігання та зручного використання інформаційних матеріалів, 
опублікованих у періодичних виданнях ДГЦУ, що відповідає сучасним 
вимогам до фахових видань. Доступна для практичної роботи 
експертів-гемологів, відвідувачів сайта ДГЦУ, слухачів курсів ДГЦУ, 
для осіб, які за своєю діяльністю пов'язані з відповідними галузями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90954  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манохін Олексій Георгійович, Манохіна Людмила Вікторівна, 
Максюта Оксана Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідний прототип експертної системи 
"Атестація та експертна оцінка дорогоцінного і напівдорогоцінного 
каміння" ("КП "Атестація та експертна оцінка дорогоцінного і 
напівдорогоцінного каміння")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для надання експертної допомоги 
петрологам, експертам-гемологам та особам, які працюють із 
напівдорогоцінним та дорогоцінним камінням, для ідентифікації 
зразків каміння, наданих на експертизу. Визначення типів каміння 
здійснюється за виглядом (колір, розмір, огранка) та за параметрами 
(показник замовлення, осність, двозаломлення, щільність).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90955  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Олена Василівна, Зубенко Лариса Леонардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації) "Київкінофільм" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Положення про фестиваль "Київ. Із 
кінематографом у серці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір визначає порядок проведення вказаного фестивалю. Основною 
метою є популяризація міста Києва та його культурної спадщини, 
культурних здобутків. Не менш  важливим завданням виступає 
популяризація українського кіно та кіноіндустрії зокрема. Організація 
фестивалю здійснюється оргкомітетом, який формується на базі КП 
"Київкінофільм", до складу якого входять три особи-працівники та за 
можливості представник Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90956  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвцев Олександр Рудольфович, Грущинська Олена 
Володимирівна, Ємельянов Ігор Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Регламент застосування інструментальних 
аналітичних методів та відповідних методик при гемологічних 
дослідженнях дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння" 
("Регламент застосування методик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регламент застосування методів розроблений за результатами НДР 
"Створення системи застосування аналітичних методів при 
гемологічних дослідженнях дорогоцінного, напівдорогоцінного та 
декоративного каміння" (ДГЦУ 2017-2018 рр.). Призначений для 
керівників та персоналу гемологічних лабораторій як рекомендації 
щодо контролю якості проведення вимірювань та коригування дій, 
доповнює відповідний розділ документа ДГЦУ "Настанова з якості".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90957  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселов Сергій Павлович, Роменський В'ячеслав Іванович, Теслюк 
Сергій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб для автоматизації відділу 
обліку товарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений програмний засіб дозволяє в автоматичному режимі вести 
облік комплектуючих деталей радіоелектронної апаратури на складі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90958  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боцман Ірина Володимирівна, Демська Наталія Павлівна, Теслюк 
Сергій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
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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 "WEB-сервіс для автоматизованого обліку 
комплектуючих на приладобудівному підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для роботи WEB-сервісу з 
використанням сучасних засобів проектування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90959  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоріантова Людмила Робертівна, Свінчук Богдан Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книжка "Годинник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книжка-іграшка призначена для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку для допомоги розуміння циферблата та визначення 
поняття "котра зараз година".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90960  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянська Олена Павлівна  
 
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 "Сонячний промінь" за мотивами повісті Б. Грінченка 
"Сонячний промінь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історична драма про небайдужого до долі рідного народу молодого 
інтелігента, який прагне вивести народ із темряви шляхом просвіти і 
готовий пожертвувати особистим щастям заради цієї високої місії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90961  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз та оцінка ризиків у процесі залучення коштів 
вітчизняними банками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90962  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьяніна Світлана Михайлівна, Ковда Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Капіталізація банків як чинник зростання економіки 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто питання капіталізації банків як чинника зростання 
економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90963  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Алла Василівна, Савєльєва Оксана Степанівна, Яні Валерій 
Федорович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Структурна інтераційна модель інформаційної 
технології побудови робочої навчальної програми дисципліни" 
("ITERDILODIS")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена структурна інтераційна модель інформаційної технології 
побудови робочої навчальної програми дисципліни на основі 
критеріального аналізу і таксономії Блума, яка дозволяє діагностувати 
предметні результати навчання  для навчальних елементів дисципліни 
за таблицею інтегральних критеріїв.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90964  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Катерина Юріївна, Симоненко Максим 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 "Миссия, Видение, Ценности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір "Миссия, Видение, Ценности" є 
відображенням основних принципів, цінностей та аспектів діяльності 
"SEO - компанії darvin global". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90965  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорний Андрій 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)  Стаття "Підвищення ефективності роботи банку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються шляхи підвищення показників прибутку банку 
за рахунок розширення аудиторії своїх клієнтів та надання їм 
спеціальних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90966  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Картографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка карт "Щільність випадків сказу серед тварин в Україні з 2012 
по 2018 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою набір карт щільності сказу серед різних видів диких 
та домашніх тварин, в розрізі кожного року та загальну за 7 років, а 
також карти з еліпсами стандартних відхилень по різних видах тварин 
та загальні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90967  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вадан Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "ANITOR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "ANITOR" включає в себе 
напис  "ANITOR", що знаходиться внизу малюнка, та трьох кругів 
різної величини, які розміщуються один в одному. В кожному крузі 
знаходиться орнамент, що складається з різнокольорових 
геометричних фігур різного розміру. В центрі найменшого круга 
знаходиться чотирикутна зірка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90968  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Високовських Дмитро 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 "Indigo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Комп'ютерна програма "Indigo" - програмне забезпчення, мета якого 
полягає в автоматизації бізнес-процесів на торговельних точках  
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роздрібної торгівлі. "Indigo" встановлюється на комп'ютерне 
обладнання, яке є частиною каси самообслуговування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90969  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костючков Сергій Карпович  
 
Повне ім'я або 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 "Біофілософська 
освітня концепція нового громадянського суспільства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Біофілософська освітня концепція нового громадянського суспільства 
є самостійною авторською розробкою в контексті захищеного (2019 рік) 
дисертаційного дослідження "Біофілософська освітня концепція нового 
громадянського суспільства" на здобуття наукового ступеня доктора 
філософських наук зі спеціальності 09.00.10 - філософія освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90970  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тритяк Галина Богданівна, Олійник Валентина 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)  Збірник літературних письмових творів "Навігатор до фінансової 
свободи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник літературних письмових творів "Навігатор до фінансової 
свободи" складається зі збірника ресурсних матеріалів та зошита для 
практичних занять, є навчально-методичним комплектом, який 
розроблено в рамках реалізації навчально-просвітницького проекту 
"Навігатор до фінансової свободи".    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90971  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Личный кабинет РСУ1" ("Кабинет РСУ1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма з доступом через мережу Інтернет 
призначається для оперативного обміну даними та комунікацій між 
замовником та підрядником. Має 4 основні розділи: фотозвіти про стан 
виконання робіт, відеокамери онлайн, бюджет і документи, візуалізація 
та креслення, інформація про об'єкт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90972  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Дмитро 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)  Стаття "Особливості та перспективи банківського кредитування 
аграрного сектору в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначається соціально-економічне значення 
сільськогосподарського виробництва як однієї із стретегічних галузей 
економіки України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90973  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тур Данило Вадимович  
 
Повне ім'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 "Хранитель-Крила справедливості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хранитель" - книга, що занурить вас у фантастичний світ 
Хальменгера, розкриє усі секрети світобудови, покаже реальне 
протистояння добра та зла у особі Бога, Диявола і смертних, а також 
розкаже про реальну внутрішню боротьбу особистості, яка доведе вам - 
навіть демони здатні вчиняти правильно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90974  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90975  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Теплими устами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90976  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Німан Ігор Маркович  
 
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 "Методология отдела продаж РСУ1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує бізнес-ідею та концепцію ремонтно-будівельної діяльності. 
Містить основні бінес-процеси та техніки, що застосовуються у відділі 
продажу. Має 11 основних розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90977  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ірина Євгенівна, Галіченко Максим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки і рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з 
дисципліни "Філософія та методологія науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс "Філософія та методологія науки" спрямований на засвоєння 
студентами, що навчаються за програмами освітньо-кваліфікаційного 
рівня "магістр", основних розділів філософії науки. У процесі вивчення 
даної дисципліни особлива увага повинна приділятися методологічним 
питанням, які мають велике значення для різноманітних галузей 
наукової діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90978  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 

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 "Танці без обмежень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90979  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
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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 "Ром і текіла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90980  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
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  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Планета Щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90981  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Василь 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 "Вирок долі"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90982  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масич Віталій 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 твір наукового характеру "Використання проблемного 
навчання на заняттях з фізики у вищому інженерно-педагогічному 
навчальному закладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено питання використання проблемного навчання на 
заняттях з фізики.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90983  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90984  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сумарокова Марина Олегівна, Авдєєва Олена Олегівна  
 
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 "Бюст "Зеленський В. О."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптура "Бюст "Зеленський В. О." - мала скульптурна форма у 
вигляді погруддя чоловіка у піджаку, сорочці та галстуку. На комірі 
піджака з лівої сторони значок у вигляді тризуба. Бюст зроблений із 
скульптурного гіпсу, має розміри 231×135×120 мм. Колір - слонова 
кістка, мармур, золото, бронза. Скульптура міститься на тумбі 
розміром 10 см, на торці якої зроблено напис "Зеленський В. О.".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90985  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "NOWAVE" ("NW")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Офіційний імідж музичного проекту "NOWAVE".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90986  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна 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)  Книга (нариси) "Визначні жінки Херсонщини (з минулого до 

сучасності)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жінки Херсонщини (ті, що проживали на її території або мали статки) 
вносили свій вклад в її розбудову з давніх часів. Часи Херсонщини 
розпочалися за часів Катерини ІІ. За цей час змінилося багато 
поколінь, але сучасники мають зовсім мало інформації про тих, хто 
залишив їм у спадок картини, книги, навіть цілі села.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90987  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна 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)  Книга "Я в центре внимания! (Голос, дикция, основы риторики и 
актерского мастерства для школьников 9-12, 13-16 лет)" ("Я в центрі 
уваги")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З чого починається спілкування? Правильно. З бажання 
познайомитися або продовжити загальну тему для спілкування. А чому 
незавжди виходить? Що заважає і як цього уникнути? Давайте 
розберемося разом!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90988  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна 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)  Книга "Шпаргалка для спикера (Риторика в кармане серия 
"Шпора")" ("Підказка для спікера")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бувало таке, що після звернення до аудиторії, виступу, перемовин ви 
почували себе ніяково, щось заважало бути почутим, та й 
перехвилювалися, хоча темою розмови володіли. І виникає безліч 
запитань, що починаються як? чому? Автор зібрала актуальні 
запитання з якими частіше всього звертаються слухачі курсів чи 
майстер-класів. І ця книжка - запитання та відповіді на них (з 
практичними порадами).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90989  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головіна 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)  Літературний письмовий твір "Отравленная металлом: Очищение. 
Дневник пациентки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чи є можливіть пошуку рішення при невизначенних обставинах і що 
для цього потрібно?   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90990  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Зображення логотипу в стилі тотема тигра, котрий є потужним 
енергетичним талісманом, що виражає розвиток сучасних кібер-
технологій. Дух-покровитель, символ енергії, влади, сили, швидкості й 
таланту, віри та поваги, вимагає до себе поваги і не терпить зневаги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90991  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокін Юрій 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 "іnnovative in passion OPIUM" 
("OPIUM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване виконання "іnnovative in passion OPIUM" у поєднанні із 
словесними та зображувальними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90992  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокін Юрій 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)  Твір образотворчого мистецтва "innovative in passion FASHION" 
("FASHION")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване виконання "іnnovative in passion FASHION" у поєднанні із 
словесними та зображувальними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90993  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
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 "ZENIT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90994  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-практичний посібник "Логічний промовляйчик Волочай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логічний промовляйчик Волочай - найкращий помічник логопеда та 
мами для виконання завдань на закріплення чіткої звуко-мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90995  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Ольга Борисівна, Кримський Сергій Вікторович, Ковтун 
Юлія Сергіївна, Сарган 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, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарний проект "Онлайн-битва подписчиков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр - змагання передплатників відомих людей (зірок, блогерів, 
акторів тощо), хронометраж 60 хв., кількість епізодів 15, періодичність 
- щоденно. Ведучі, 2 відомих герої та їх помічники - друзі, по одному від 
кожного героя.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90996  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодка Тетяна Ярославівна  
 
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 "King Travel Agency"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  90997  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доценко Володимир Володимирович, Железняк Артем 

Володимирович, Касюн Валентин Володимирович, Хома Сергій 
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 "Berize"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90998  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "CONCEPTUAL BASES OF INVESTMENT 
CONTROLLING AND IMPACT INVESTING: PROCESS MODELING 
OF INTERNATIONAL STRATEGIES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпенко Л. М. CONCEPTUAL BASES OF 
INVESTMENT CONTROLLING AND IMPACT INVESTING: PROCESS 
MODELING OF INTERNATIONAL STRATEGIES // Medzinarodne 
vztahy. Jornal of international relations. - 2018. - № 3. - С. 292-323. 

 
Анотація   

У роботі досліджена і обґрунтована база політики інвестиційного 
контролінгу, формування парадигми імпакт-інвестингу для процесного 
моделювання міжнародних стратегій у контексті глобалізаційних змін 
та європейської інтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90999  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ   МОДЕЛЮВАННЯ 
МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ В КООРДИНАТАХ 
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпенко Л. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ   
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ В 
КООРДИНАТАХ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ // Вісник 
Хмельницького національного університету. - 2018. - № 6. - С. 266-273. 

 
Анотація   

У роботі автор приділяє увагу питанням систематизації 
інструментальної бази моделювання механізму бюджетного управління 
в координатах системи економічної безпеки та розробки стратегічних 
програм розвитку території.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91000  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Зінов'єв Євгеній Вікторович  
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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 "Нейромережевий модуль для розпізнавання 
рукописних символів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний продукт, що базується на інтелектуальному 
аналізі даних, що використовує багатошарову нейронну мережу зі 
зворотним поширенням помилки, реалізований на мові програмування 
Python, основна функція якого - розпізнавання рукописних символів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91001  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій "Фестиваль культури народів Подолу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сценарії описано формат проведення національно-культурного 
фестивалю, присвяченого культурі національностей, які історично 
проживали в місті Києві на території Подолу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91002  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Шагаю по жизни к успеху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91003  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ігор Вікторович, Робець Геннадій Адамович, Степаненко 
Олег Володимирович, Обухов Олексій Анатолійович, Сергієв Сергій 
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 "Визначення убивчого інтервалу елемента 
ураження осколково-фугасної бойової частини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У комп'ютерній програмі реалізовано механізм визначення убивчого 
інтервалу елемента ураження осколково-фугасної бойової частини, яка 
дозволяє враховувати при розрахунках початкові умови польоту 
елемента ураження та його аеродинамічні характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91004  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Наталія Владиславівна, Остапюк Андрій 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 з ілюстраціями "Гральні карти "Hard-Rock"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гральні карти "Hard-Rock" представлені у вигляді колоди з 36 карт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91005  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до 
семінарських занять з курсу "Історія первісного суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до семінарських занять з 
курсу "Історія первісного суспільства" / О. В. Замурайцев. – 
Мелітополь : МДПУ, 2012. - 24 с. 

 
Анотація   

Методичні вказівки запропоновані для використання студентами ВНЗ, 
спеціальність "історія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91006  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуруйцев Олексій Вікторович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до 
семінарських занять з курсу "Історія Стародавнього Сходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до семінарських занять з 
курсу "Історія Стародавнього Сходу" / О. В. Замуруйцев. – Мелітополь : 
МДПУ, 2012. - 24 с. 

 
Анотація   

Методичні вказівки запропоновані для використання студентами ВНЗ, 
спеціальність "історія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91007  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуруйцев Олексій Вікторович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до 
археологічної практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до археологічної практики / 
О. В. Замуруйцев. – Мелітополь : МДПУ, 2014. - 40 с. 

 
Анотація   

Методичні вказівки запропоновані для використання студентами ВНЗ, 
спеціальність "історія".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91008  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Наталія Анатоліївна, Крилова 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)  Наукова стаття "Виникнення і становлення українського 
професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині 
ХІХ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкода Н. А., Крилова А. М. Виникнення і 
становлення українського професійного драматичного театру 
Наддніпрянщини в другій половині ХІХ ст. // Українознавчий 
альманах. - 2015. - № 18. - С. 215-2018. 

 
Анотація   

У статті досліджується історія виникнення та становлення 
українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в 
другій половині ХІХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91009  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Наталія Анатоліївна, Крилова 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)  Наукова стаття "Історія українського драматичного театру 
Наддніпрянщини в контексті історії національно-культурного 
відродження в другій половині ХІХ - на поч. ХХ ст.: джерелознавчий 
аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкода Н. А., Крилова А. М. Історія українського 
драматичного театру Наддніпрянщини в контексті історії національно-
культурного відродження в другій половині ХІХ - на поч. ХХ ст.: 
джерелознавчий аналіз // Наукові праці історичного факультету 
Запорізького національного університету. - 2016. - Вип. 45. - С. 42-45. 

 
Анотація   

Проблема етносоціальних функцій національного театру 
висвітлюється в контексті аналізу необхідного комплексу джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91010  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

318 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова монографія "Очерки по истории города Мелитополя 1814-
1917 гг."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крилов М. В. Очерки по истории города Мелитополя 
1814-1917 гг. - Изд. 2. – Мелитополь : ФЛП Однорог Т. В., 2019. - 461 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена історії міста Мелітополя в період 1914-1917 
років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91011  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення дисципліни "Соціальний менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
дисципліни "Соціальний менеджмент" / Укладач О. В. Поправко. - 
Мелітополь, 2018 р. - 83 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-кваліфікаційною 
програмою "Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-
освітніх і релігійних процесів" за спеціальністю 033 "Філософія" 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91012  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до курсу 
"Соціально-комунікаційні технології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до курсу "Соціально-
комунікаційні технології" / Укладач к. філософ. наук, О. В. Поправко. - 
Мелітополь, 2018. - 43 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-кваліфікаційною 
програмою "Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-
освітніх і релігійних процесів" за спеціальністю 033 "Філософія" 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91013  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звонок Ганна 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)  Роман "По той бік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одного разу Рене дізнається, що батько пообіцяв віддати її заміж за 
Лондонського банкіра Томаса Браунінга через свої борги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91014  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогожин Дмитро Олександрович  
 
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, фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Quantumind"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Quantumind" створено як освітня програма у вигляді гнучкої 
платформи підбору рекомендацій категорій професій, предметів за 
рахунок геномного аналізу схильності людини і психологічних тестів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91015  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулік Андрій Олексійович  
 
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 "Санитары кварталов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наркозалежний молодий чоловік, помилково засуджений за вбивство 
своєї дівчини, здійснює втечу з в'язниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91016  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ігор Вікторович, Майборода Юлія Миколаївна, Обухов 

Олексій Анатолійович, Коростельов Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, усний твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Усний твір з ілюстраціями "Призначення, склад та загальна будова 

переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою усного твору з ілюстраціями є наочне ознайомлення з 
призначенням, складом та загальною будовою переносного 
протитанкового ракетного комплексу "Корсар".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91017  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Застосування основ креативного менеджменту у 
мотивації ІТ-фахівців"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожнюк Н. О.  Застосування основ креативного 
менеджменту у мотивації ІТ-фахівців // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 6. - с. 
149-152. 

 
Анотація   

У статті розкрито переваги та недоліки роботи фахівців в ІТ-сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91018  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Каріна Володимирівна, Крижановський Віталій 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)  Графічне зображення з описом "Оформлення дизайну компакт-диску 
японського музиканта Джессі Канда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91019  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова 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 "Розвивально-
корекційна програма розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного 
віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета авторської програми: розвиток і формування мовленнєвих вмінь 
і навичок дітей старшого дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91020  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицаєнко Наталя Олексіївна, Жуков Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Дипломний проект 
розробка інтер'єру арт-кафе "Крізь об'єктив"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91021  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "48 грамів карми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой (адвокат) отримує неочікуваного клієнта, щодо якого 
починається судовий розгляд справи про намір на вбивство сина 
прокурора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91022  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Маяк самотності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий детектив розслідує загадкове зникнення людей, що чергували 
на острові та доглядали за маяком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91023  
 
Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір ужиткового мистецтва, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом "Набір календарів "Ательє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір календарів "Ательє" складається з настінного і настільного 
календарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91024  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Світлана Юріївна, Челак 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 "Комп'ютерна програма для генерації 

евристичного аналізатора на базі ймовірнісного автомата для 
виявлення аномального стану комп'ютерної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для генерації евристичного аналізатора на базі 
ймовірнісного автомата для виявлення аномальної поведінки 
комп'ютерної системи. Програма створена у середовищах "Visual 
Studio 2017" та орієнтована на функціонування в ОС Windows 7/8/8.1/10 
та вище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91025  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Юрій Володимирович, Лукащук Сергій Олексійович, 
Кононенко Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІГА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль комп'ютерної програми "НАБІР 
СЕРВІСІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ БОТІВ З КП РЕПОРТ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головне завдання програми - це створення уніфікованої архітектури 
мікросервісів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91026  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лайкун Дарина Олександрівна, Артеменко Тетяна Петрівна, 
Березненко Сергій Миколайович  

 
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 "Методи обробки головних уборів з урахуванням 
властивостей матеріалів" ("База даних головних уборів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних систематизує інформацію щодо різновидів головних уборів 
та містить перелік методів обробки їх вузлів та деталей з урахуванням 
властивостей матеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91027  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Лариса Володимирівна (Larysa Frolova), Городецька Тетяна 
Борисівна (Tetyana Gorodetska), Іванчук Катерина Олександрівна 
(Kateryna Ivanchuk), Зайченко Катерина Сергіївна (Kateryna 
Zaychenko), Носова Тетяна Ігорівна (Tetyana Nosova)  

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

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

твору (творів)  Стаття "Freelance as the main trend in doing business in the food 
industry"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91028  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремета Наталія Петрівна, Коваленко Борис 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)  Навчальний посібник "Сучасна українська літературна мова: 
Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеремета Н. П., Коваленко Б. О. Сучасна українська 
літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. 
Орфографія. Навчально-методичний комплекс: Навчальний посібник. 
- Кам'янець-Подільський: Буйницький О. А., 2007 - 128 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник є науково-методичним дослідженням 
педагогічних умов і технології викладання для студентів-філологів 
закладів вищої освіти навчальної дисципліни "Сучасна українська 
літературна мова" розділів : Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. 
Орфографія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91029  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремета 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)  Навчальний посібник "Культура української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеремета Н. П. Культура української мови: 
навчальний посібник / Наталія Шеремета. - Кам'янець-Подільський : 
Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. - 264 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник є науково-методичним дослідженням 
педагогічних умов і технології викладання для студентів-філологів 
закладів вищої освіти навчальної дисципліни "Культура української 
мови".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91030  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська діалектологія: Практичні заняття"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник є науково-методичним дослідженням 
педагогічних умов і технології викладання для студентів-філологів 
закладів вищої освіти навчальної дисципліни "Українська 
діалектологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91031  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуль Юрій Петрович, Івченко Олександр Васильович, Перчун Галина 

Іванівна, Чмельова Валентина Степанівна, Кондратенко 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)  Стаття "Розробка основних принципів проекту нової технології 

отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано можливість використання нових принципів взаємодії 
дефектів кристалічної будови в процесі холодної пластичної деформації 
для формування нового структурного стану сталевих виробів, що 
зміцнюються холодною деформацією. Визначено зміст і послідовність 
нових технологічних операцій і типу відповідного технологічного 
обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91032  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи Олександра 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)  Навчально-методичний посібник "Дитяча література в початковій 

школі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дитяча література в початковій школі : Навчально-
методичний посібник (до курсу "Дитяча літератра") / О. В. Казанжи. - 
Миколаїв : 2018. - 146 с. 

 
Анотація   

Посібник містить необхідні теоретичні і практичні матеріали 
відповідно до основних розділів програми, різнорівневі тести та  
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контрольні роботи для перевірки й оцінювання знань студентів з курсу, 
а також список рекомендованих для читання художніх текстів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91033  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович, Павленко Богдана 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 система країни як об'єкт фінансової безпеки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаруст Ю. В., Павленко Б. О. Фінансова система 
країни як об'єкт фінансової безпеки / Правові горизонти. - 2018. - 
Випуск 8 (21). - С. 52-59. 

 
Анотація   

В умовах стрімкого та динамічного розвитку людства, кількість загроз, 
які постають перед існуванням держави, постійно змінюється. Саме 
проведення відповідних заходів по нейтралізації цих ризиків створює 
складові національної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91034  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович, Павленко Богдана 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 "Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної 
власності українських науковців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаруст Ю. В., Павленко Б. О. Академічна 
доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських 
науковців / Правові горизонти. - 2017. - Випуск 4 (17). - С. 88-95. 

 
Анотація   

Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства і саме тому 
дослідження академічної доброчесності, як основи права 
інтелектуальної власності у вітчизняній науці, є перспективним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91035  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушева Алла Андріївна, 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)  Стаття "Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: 
інституційні механізми регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грушева А. А., Канцур І. Г. Управлінські аспекти 
гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання / 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. 
О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. - 2019. 
- № 1 (12). - С. 29-36. 

 
Анотація   

У статті досліджено управлінські аспекти інституційних механізмів 
впровадження та забезпечення гендерної політики в Україні. Вивчено 
інституційні механізми передового європейського досвіду, особливості 
їх міждисциплінарного характеру та міжсекторального підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91036  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютіна Тамара Анатоліївна  
 
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)  Драматичний твір "Сватання по новому"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня багата вдова Ельвіра Штепа хоче терміново одружити 
свого розумово відсталого сина. Все було б так, як Ельвіра задумала, бо 
вона звикла, що за її гроші можливо майже все. Але вона зіткнулась з 
силою, про яку за все життя тільки чула: любов Уляни та Олексія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91037  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник включає в себе 28 текстів пісень українською, російською та 
англійською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91038  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штаб Юрій 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)  Роман "Второй шанс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До середини двадцять першого століття смертна кара була скасована 
на всій планеті. Залишився останній ув'язнений, Віктор Іванчук, 
засуджений на страту незадовго до її заборони. Через це навколо нього 
піднявся небувалий ажіотаж. Діячі шоу-бізнесу намагаються підняти 
свій рейтинг за рахунок популярності Віктора. У в'язниці, де він 
знаходиться, розгортаються зйомки реаліті-шоу "Другий Шанс". Цей 
проект обіцяє свободу переможцю. А чи зуміє Віктор завдяки шоу 
уникнути смертної кари?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91039  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініч Данило Геннадійович (Kali_Dan)  
 
Повне ім'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 "Эйдан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій належить до фантастики, трилера. На космічній станції 
людину вирощує і виховує бортовий комп'ютер для того, щоб 
використовувати її творчий потенціал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91040  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 
Макаренко Світлана Володимирівна, Привалов Михайло 
Олександрович, Тележенко Оксана Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Інклюзивний адаптивний Яхтинг - 
загальна складова науково-практичного впровадження Інклюзивного 
Реабілітаційного-Соціального Туризму в природних умовах" ("ІА 
Яхтинг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розглянуті теоретичні і практичні проблеми по адаптації та 
реабілітації інвалідів різних груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91041  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизенко Олена Олександрівна, Малярчук Ольга Георгіївна, 
Прохорова Єлєна Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма курсу 
"Корпоративне підприємництво"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91042  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова Світлана Вікторівна, Ямборко Галина Анатоліївна, 
Кузьмінська Ольга Едуардівна  

 
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 "Робочий зошит до 
курсу лекцій та виконання практичних завдань "Аналіз господарської 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91043  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельяненко Лариса Михайлівна, Федірко Наталія Вікторівна, 
Москвіна Валерія 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 письмовий твір наукового характеру "Методологія та 
практика оцінювання системи соціального захисту населення в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91044  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіонко Наталія Григорівна, Оберемчук Валентина Феодосіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з 
дисципліни "Планування діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91045  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Банщиков Петро Гаврилович, Кизенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
проведення тренінгу "Спільне використання бізнес-симуляції SIGAM-
MARKET та інформаційно-аналітичної системи для проведення 
практики бакалаврів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91046  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизенко Олена Олександрівна, Гребешков Олексій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма курсу 
"Аналіз і прогноз діяльності фірми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91047  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з 
дисципліни "Організація інтернет-магазину"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91048  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма курсу 
"Бюджетування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91049  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озеран Алла Володимирівна, Калабухова Світлана Вікторівна, 
Івченко Лариса Вікторівна, Біляченко Олена 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Освітньо-
професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні "Облік і аудит в управлінні підприємницькою 
діяльністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91050  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребешкова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма курсу 
"Розвиток бізнесу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91051  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежненко Людмила Ігорівна, Добровський Василь Миколайович, 
Сташенко Юлія Вікторівна, Ходзицька 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Освітньо-
професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні "Облік і корпоративна відповідальність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91052  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Глобальна 
модифікація бізнес-моделей транснаціональних корпорацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91053  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна, Пашинська Ксенія 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Міжнародне 
інвестування проектів державно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91054  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибкова Людмила Миколаївна  
 
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 "Відеофайли до вивчення теми "MS Excel" навчальної 
дисципліни "Прикладна інформатика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91055  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханко Андрій Олександрович, Некрашевич Олена 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 "GetMassFlow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У комп'ютерній програмі "GetMassFlow" на мові ST реалізовано 
алгоритм, який дозволяє перераховувати об'ємну витрату в масову.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91056  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

336 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Застосування методу раціонально-метафоричної терапії (казкотерапії) 
в діагностиці та корекції неусвідомлюваних дезадаптивних життєвих 
сценаріїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкриваються алгоритми застосування авторського 
раціонально-метафоричного підходу до діагностики та корекції 
неусвідомлюваних дезадаптивних життєвих сценаріїв осіб, що 
звернулися за допомогою до психолога з питань розладів у керуванні 
власним життям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91057  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Шахоркин (псевдонім), Яценко Юрій Іванович, Мазанько 
Сергій Анатолійович  

 
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 "Пісні ОЛЕКСАНДРА ШАХОРКИНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Решающее путешествие", "Кременчуг", "В потёмках Вселенной", "В 
румынском тумане", "Счастье", "Пирамиды", "Мальборо", 
"Последняя сотка", "Я несу на весу", "Маруся Климова", 
"Завороженный", "Какой кошмар", "Твои глаза сияют чёрным 
жемчугом", "Нащо все", "Розовым зноем", "Налей бабуля", "Не бойся 
я тебя не съем", "Я с тобой", "Хохочет треснувший стульчак", "Таким 
не дають в Україні", "Ці цицяри", "Поплавок", "Булка с чесноком", 
"Лелека", "Вопрос мироздания", "Только разок", "Возьми меня с 
собой", "Луна бесстыжая", "Скотина", "Не кричи поснутся детки", 
"Чаклунка", "Ты и я", "Вергуни", "Морячка", "Україна моя", 
"Русские катюши", "Підписанти", "Наснилось мені", "Кохайтеся 
чорнобриві", "Девочка такая", "Фотка", "Нотная грамота", "Страна 
которая мне нра", "Кліки", "Лялечка медова", "Поседели волосы в 
носу", "Ну вот и всё", "Дорога", "Дід казав мені колись", "Шкідлива 
кукурудза", "Значит всё ещё любишь", "Миру этому повезло", 
"Нескучный путь", "Оборотень", "Пьяный поп не исполнил", "Что 
кому на роду", "Только ты и твои коты", "Ти коня не хрести", "Я 
обернулся наугад", "Стрелка на колготках", "Ресторанчик караоке", 
"Не питай", "Прости любимый", "Непрожитое прошлое".   
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91058  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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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 "Зоряна 14"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91059  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 13"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91060  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 12"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91061  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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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 "Зоряна 11"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91062  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 10"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91063  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91064  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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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 "Зоряна 9"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91065  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91066  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91067  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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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 "Зоряна 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91068  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91069  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91070  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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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 "Зоряна 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91071  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
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 "Зоряна 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіти в поєднанні з графічними елементами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91072  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Тетяна Іллівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру: "Системи та обладнання 
хімводопідготовки: Робоча програма, методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів освітнього ступеню "Бакалавр" 
заочної форми навчання напряму підготовки 144 Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичній розробці вказані ціль та завдання вивчення дисципліни 
"Системи та обладнання хімводопідготовки". Зміст дисципліни,  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

342 

питання та стислий зміст тем, що вивчаються, вказана основна та 
додаткова література, завдання для самоперевірки та контрольні 
завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91073  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Оксана Борисівна, Іващенко Віра Миколаївна, Палійчук 

Руслана Іванівна, Орищенко Ірина Олександрівна, Дроншкевич Олеся 
Віталіївна, Гулак Валентина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Каталог "Періодичні видання 1917-1945 рр. у фонді Державної 

науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розгляд часописів як об'єкта джерелознавства є важливим чинником у 
проведенні наукових досліджень, оскільки цей інформаційний ресурс 
великою мірою відображає розвиток педагогічної думки, її особливості, 
проблематику тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91074  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продєдович Едуард Вячеславович, Вільгельмі Геннадій Рудольфович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ЕКСПАНШЕН 

УКРАЇНА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "SX-Archive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"SX-Archive" - система електронного зберігання документів. 
Передбачена для використання в державних та комерційних установах, 
фінансовому секторі. Система автоматизує найбільш критичні функції 
архівної діяльності, гарантує безпечне, контрольоване і кероване 
зберігання, пошук та користування різними видами документів. 
Система забезпечує управління життєвим циклом документа з моменту 
надходження до закінчення терміну зберігання відповідно до 
номенклатури справ організації. Програмне забезпечення розроблено з 
урахуванням існуючої в Україні нормативної бази.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91075  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плехов Сергій Миколайович, Колесник Єгор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

Програма призначена для здійснення прийому оплат за товари та 
послуги торговими точками від клієнтів за допомогою використання 
біометричних даних платників. Як біометричні дані можуть бути 
використані відбитки пальців, сітківка ока, голосова команда 
платника. Комп'ютерна програма використовує сучасні технології 
ідентифікації та пришвидшує спосіб розрахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91076  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Володимир Геннадійович  
 
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 "Корисне - бо справжнє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91077  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Вікова та педагогічна 
психологія: навчально-методичний посібник для студентів денної та 
заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник орієнтований на надання допомоги студентам в опануванні 
знань з теоретико-методологічних основ вікової та педагогічної 
психології. Засвоєння матеріалу, наведеного в посібнику, сприятиме 
формуванню знань з психології педагогічної діяльності, психології 
навчання та виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91078  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єльникова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Адаптивне управління в 

галузі охорони здоров'я: навчально-методичний посібник для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління навчальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблено відповідно до вимог навчального плану для 
забезпечення підготовки магістрів з менеджменту організацій та 
адміністрування. Наведений теоретичний матеріал, питання для 
самоперевірки, індивідуальної і самостійної роботи студентів. 
Представлений необхідний список використаної літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91079  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єльникова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Адаптивне управління 
освітніми організаціями: навчально-методичний посібник для слухачів 
магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління навчальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблено відповідно до вимог навчального плану для 
забезпечення підготовки магістрів з управління навчальним процесом. 
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Наведений теоретичний матеріал, питання для самоперевірки, 
індивідуальної і самостійної роботи студентів. Представлений 
необхідний список літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91080  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малоштан Ігор Михайлович, Поліщук Сергій Володимирович, 
Хомутінін Юрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Динаміка коефіцієнтів переходу та накопичення 137Cs 
трав'янистою рослинністю природних луків на торф'яно-болотних 
ґрунтах в початковий період після імітації радіоактивних випадінь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано модель прогнозу динаміки коефіцієнтів накопичення та 
переходу радіоактивного цезію у природну лугову трав'янисту 
рослинність з торф'яно-болотного ґрунту з аномально високою 
біологічною доступністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91081  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович, Домашовець Галина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Математичне забезпечення для оцінювання якісних 
параметрів компонентів фітомаси крон дерев ялиці білої в умовах 
Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований твір містить результати моделювання якісних 
параметрів компонентів фітомаси крон дерев ялиці білої у 
деревостанах Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91082  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Петро Іванович, Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційне забезпечення для оцінювання фітомаси 
дерев бука лісового в умовах Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований твір містить інформаційне забезпечення (математичні 
моделі та нормативно-довідкові таблиці) для кількісного оцінювання 
фітомаси дерев бука лісового в умовах Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91083  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакида Петро Іванович, Василишин Роман Дмитрович, Домашовець 
Галина Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційне забезпечення для оцінювання фітомаси 
дерев ялини європейської в умовах Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований твір містить інформаційне забезпечення (математичні 
моделі та нормативно-довідкові таблиці) для кількісного оцінювання 
фітомаси дерев ялини європейської в умовах Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91084  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович, 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математичні моделі конверсійних коефіцієнтів для 
оцінювання компонентів фітомаси букових деревостанів в умовах 
Українських Карпат"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір містить результати моделювання конверсійних 
коефіцієнтів з метою кількісного оцінювання компонентів фітомаси 
букових деревостанів Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91085  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович, Лакида Петро Іванович, Домашовець 
Галина Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Математичні моделі конверсійних коефіцієнтів для 
оцінювання компонентів фітомаси ялинових деревостанів в умовах 
Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір містить результати моделювання конверсійних 
коефіцієнтів з метою кількісного оцінювання компонентів фітомаси 
ялинових деревостанів Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91086  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Таблиці ходу росту повних ялицевих деревостанів 

Українських Карпат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір містить результати моделювання динаміки основних 
таксаційних показників повних ялицевих деревостанів Українських 
Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91087  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційне забезпечення для оцінювання фітомаси 
дерев ялиці білої в умовах Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований науковий твір містить інформаційне забезпечення 
(математичні моделі та нормативно-довідкові таблиці) для кількісного 
оцінювання фітомаси дерев ялиці білої в умовах Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91088  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Математичні моделі конверсійних коефіцієнтів для 
оцінювання компонентів фітомаси ялицевих деревостанів в умовах 
Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір містить результати моделювання конверсійних 
коефіцієнтів з метою кількісного оцінювання компонентів фітомаси 
ялицевих деревостанів Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91089  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Математичне забезпечення для оцінювання динаміки 
середньої щільності компонентів фітомаси стовбура дерев ялиці білої в 
умовах Українських Карпат"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір містить результати математичного моделювання 
показників середньої природної й базисної щільності деревини та кори 
стовбурів дерев ялиці білої у деревостанах Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91090  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василишин Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Математичне забезпечення для оцінювання локальної 
щільності компонентів фітомаси стовбура дерев ялиці білої в умовах 
Українських Карпат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір містить результати математичного моделювання 
показників локальної природної й базисної щільності деревини та кори 
стовбурів дерев ялиці білої у деревостанах Українських Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91091  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожцева Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Распределение задержек 
автомобилей на автомагистралях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91092  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожцева Олена Володимирівна  
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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 "Распределение интенсивности 
транспортных потоков по полосам на многополосных 
автомагистралях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91093  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочина Анастасія Анатоліївна, Горбачов Петро Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка впливу населених 
пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському 
сполученні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведені результати дослідження закономірностей зміни 
інтенсивності руху вантажних і пасажирських потоків у приміському 
сполученні на автомобільних дорогах загального користування 
України. Встановлена можливість адекватного опису інтенсивності 
вантажних і пасажирських транспортних потоків на міжнародних, 
національних і регіональних автодорогах у передмістях великих міст 
залежно від розташування ділянки і кількості населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91094  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачов Петро Федорович, Макарічев Олександр Володимирович, 
Атаманюк Ганна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель визначення затримки 
пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовується доцільність організації дорожнього руху в місцях 
пересічення транспортних і пішохідних потоків з точки зору витрат 
часу учасників руху на подолання конфліктної ділянки. Описується 
аналітична модель часу затримки пішоходів для найпростішого 
випадку при переході вулиці без позначення пішохідного переходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91095  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "CVP-аналіз як інструмент 
антикризового управління підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі поглиблено теоретичні основи та удосконалено методичні 
підходи щодо здійснення CVP-аналізу в умовах соціально-орієнтованої 
ринкової економіки, а саме: одержала подальший розвиток система 
показників CVP-аналізу; удосконалено сутність поняття "CVP-аналіз" 
та статистичний метод аналізу бухгалтерських рахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91096  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Олена Василівна  
 
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 "Соціалізація економіки як мета 
та напрямок трансформації економічної системи сучасного 
капіталізму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Обґрунтовано необхідність оновлення ідеології економічної теорії на 
сучасному етапі в умовах глобалізації соціально-економічної кризи. 
Саме соціальний вектор у розвитку суспільства та його домінування у 
економічних відносинах має дозволити узгодити інтереси різних верств 
населення, подолати існуючу майнову нерівність, забезпечити  
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зростання добробуту та соціального благополуччя. Соціалізація долає 
протиріччя, властиві капіталістичному способу виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91097  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "До питання про можливості 
бухгалтерського обліку трансакційних витрат підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність виокремлення трансакційних витрат у 
системі бухгалтерського обліку підприємства та запропоновані різні 
підходи до класифікації їх складу за рахунками бухгалтерського обліку 
у системі бухгалтерського обліку підприємства. Виокремлені та 
запропоновані різні підходи до класифікації їх складу за рахунками 
бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91098  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різун Володимир Богданович, Щербаченко Тарас Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний природознавчий музей Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс (сайт) Центр даних 
"Біорізноманіття України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-ресурс створений у Державному природознавчому музеї НАН 
України (Львів). Цілями цього ресурсу є: ведення моніторингу 
біорізноманіття як в межах цілої України, так і її окремого регіону, 
підготовка обґрунтувань для створення нових об'єктів природно-
заповідного фонду та звітів з оцінки впливу на довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91099  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різун Володимир Богданович, Щербаченко Тарас Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний природознавчий музей Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних веб-ресурсу (сайту) "Центр даних "Біорізноманіття 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних створена для потреб Державного природничого музею НАН 
України. Вона містить інформацію про біоту України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91100  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Олексій Юрійович, Лисенко Наталія Володимирівна, 
Дубовицький Олександр Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та 
захисту інформації 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення форматування SD-
карток пам'яті "SD Card Format" ("ПЗ "SD Card Format")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програма призначена для здійснення форматування карт пам'яті типу 
Secure Digital Memory Card у файлову систему типу FAT16 і FAT32 та 
працює з SD-картами, що розроблені SD Association та відповідають 
специфікаціям SDA 1.0, SDA 1.1, SDA 2.0.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91101  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко 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 "Методика оцінки соціально-економічного розвитку 
підприємства як елементу системи управління"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою побудови ефективності системи контролю слід визначити 
основні проблемні аспекти, з якими стикається підприємство. Отже, 
запорукою ефективного управління підприємством є впровадження 
методики оцінки динаміки соціально-економічного розвитку 
підприємства. Запропонована у статті методика оцінки стану і 
перспектив соціально-економічного розвитку підприємства з метою 
побудови ефективної системи контролю складається з десяти етапів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91102  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко 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 "Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом 

кластеризації підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз існуючих популярних засобів контролю. Визначені 
переваги і недоліки зазначених засобів контролю. Виявлена 
необхідність розробки засобів контролю соціально-економічного 
розвитку підприємства. Запропоновані контрольно-факторні карти як 
засоби контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91103  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко 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 "Сравнительная характеристика базовых стратегий развития 

предприятий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі визначено основні підходи до розвитку підприємств залежно 
від мети цих підходів. Встановлено, що найбільш популярними 
підходами до розвитку є підходи, які передбачають формування 
стратегії як перспективи розвитку підприємства в існуючих умовах 
функціонування. Здійснено аналіз базових стратегій  
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розвитку підприємств. Отримало подальший розвиток уявлення про 
базові стратегії розвитку підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91104  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко 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 "Контроль діяльності підприємства. Транспарентність та 
принципи здійснення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано актуальність дослідження та визначення принципів 
контролю. За результатами аналізу сучасної наукової літератури 
виділені принципи контролю, які визначені науковцями. Широко 
відомо, що головна мета контролю попередження помилок та втрат, і 
саме такі принципи, які сприяють досягненню зазначеної мети, 
визначають науковці. Виявлено, що у сучасній науковій літературі 
недостатньо висвітлено принципи контролю економічного розвитку 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91105  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко 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 "Узагальнення методів контролю діяльності підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі досліджені існуючі методи контролю діяльності підприємств. 
Визначено типові ознаки розподілу методів контролю на окремі 
методичні та способи контролю. Встановлено, що методи контролю  
поділяються на документальні і фактичні, загальнонаукові і власне 
методичні, методичні прийоми проведення і методичні прийоми 
організації контролю. Удосконалено поняття методу контролю, що 
відповідає сучасним вимогам до проведення контролю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91106  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "А чи пам'ятаєш ти?..". 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник з 60 вальсів, відображених у формі нот без тексту, для 
виконання на музичних інструментах, самостійно або для 
акомпонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91107  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герліванова Ірина Анатоліївна  
 
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 з включенням слова "ШТУРМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91108  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Світлана Валеріанівна  
 
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 до пісні "Простой парень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91109  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Світлана Валеріанівна  
 
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 до пісні "У моей любви глаза зеленые"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91110  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков В'ячеслав 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Проект: "РАДА 
"Ти - онлайн депутат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суть твору полягає в принципово новій формі комунікації в 
інформаційно-медійному просторі, де будь-який громадянин зможе 
інтерактивно висловлювати свою позицію стосовно поданих до ВР 
законопроектів, при цьому виражена ним позиція прямо впливатиме 
на результат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91111  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибченко Сергій Нечипорович, Протоцький Роман Богданович, 
Нестеренко Надія 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 "Програмне забезпечення "SpecGo" для 
створення та обміну візитівками в он-лайн режимі" ("SpecGo")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це програмне забезпечення та набір 
інструментів і сервісів для створення своєї візитівки в он-лайн режимі, 
обміну візитівками, а також для пошуку спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91112  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма з модифікації 
двовимірних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє створювати двовимірні фігури на 
площині (квадрат, ромб, закреслений квадрат тощо) та виконувати 
базові перетворення фігур: переміщення, масштабування, повертання 
на кут.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91113  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтяренко Тетяна Володимирівна, Долгієр Євдокія 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)  Підручник "Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та 
спорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено до програми навчальної дисципліни "Медико-
педагогічний контроль". Вищезазначена дисципліна є основним 
практичним розділом для підготовки викладачів з фізичної культури, 
магістрантів, аспірантів, а також фахівців, які працюють у галузі 
охорони здоров'я та оздоровчих технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91114  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босенко 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 "Кафедра біології і основ здоров'я Університету 
Ушинського. До 95-річчя: історичний нарис"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікуваня: Босенко А. І. Кафедра біології і основ здоров'я 
Університету Ушинського. До 95-річчя: історичний нарис: монографія / 
А. І. Босенко. – Одеса : видавець Сімекс-прінт, 2018. - 164 с.; іл. 

 
Анотація   

Історичний нарис: монографія відображає дані стосовно уявлень про 
історичний шлях розвитку біологічних наук, що служить додатковим 
інформаційним джерелом для студентів і викладачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91115  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєордіца Таяна Юріївна, Білевич Світлана Вікторівна, Вороніна 
Марина 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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Критеріальне самооцінювання академічної презентації. Методичні 
рекомендації для студентів усіх педагогічних спеціальностей" 
("Критеріальне самооцінювання академічної презентації")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Репрезентовано авторську систему оцінювання академічних 
презентацій, орієнтовану на самостійне використання. Об'єктом 
оцінювання вибрано ергономічність. Критерії її оцінювання - 
узгодженість структурно-смислових компонентів, виразність подачі 
інформації, гармонійність елементів оформлення - є суттєвими 
ознаками презентації, наявність яких створює умови її користувачу 
правильно сприйняти, легко зрозуміти і добре запам'ятати інформацію, 
що передається за допомогою презентації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91116  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєва Еліна Аркадіївна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

360 

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

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

твору (творів)  Театральна п'єса "Приятного аппетита или Кто кому любовник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91117  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дімітрієв Олег Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру "Что 

показывают Ваши часы? Индивидуальное время с точки зрения 
физики, биологии, психологии и культурного окружения" ("Що 
показує Ваш годинник?")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета даної книги - показати, що час не є універсальною величиною і 
що його відлік - всього лише умовність, елемент згоди, якої досягли 
люди, але яка зовсім не означає, що внутрішній час тече однаково для 
кожної людини. У даній книзі приділено увагу чотирьом аспектам часу 
- біологічному, психологічному, культурному та фізичному.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91118  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін Сергій 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 "Reprisa: програма автоматичного аналізу 
стилістичних повторів у тексті" ("Reprisa")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу текстів з точки зору наявності в них 
різного роду стилістично значущих повторів: лексичного послідовного  
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повтору, анафоричних повторів, повторених у тексті або сукупності 
текстів виразів, анадиплозису, паралелізмів, TTR. Оскільки зазначені 
повтори характеризуються певними формальними ознаками 
(маркерами), вони можуть бути виявлені автоматично з високим 
ступенем точності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91119  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житар Максим Олегович, Сосновська 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 "Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств 
зв'язку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є визначення та дослідження детермінантів побудови 
фінансової архітектоніки підприємств зв'язку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91120  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович, Житар Максим Олегович, Болдова 
Антоніна Андріївна, Стабіас Сергій Миколайович, Рекуненко Ігор 
Іванович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Modeling of structural and temporal characteristics in the 
corporate securities market of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91121  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович, Рекуненко Ігор Іванович, 
Нечипоренко Аліна Володимирівна, Немсадзе Гурам Гівійович  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

362 

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

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

твору (творів)  Стаття "Discretionary budget expenditure in the system of state regulation 
of the country's socio-economic development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91122  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович, Жерлітсин Дмитро Михайлович, 
Нечипоренко Аліна Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91123  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьяніна Світлана Михайлівна, Рябокінь Марина 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 "Банківські інновації як необхідна умова підвищення 
конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91124  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галіченко Максим Володимирович, Поліщук Ірина Євгенівна  
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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 "Історія української культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виклад курсу "Історія української культури" спрямований на 
вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від 
її витоків до сьогодення, можливостей запозичення культурних 
цінностей інших народів, порівняльного аналізу ролі і місця 
вітчизняної культури у контексті світових та європейських 
культуротворчих процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91125  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галіченко Максим Володимирович, Поліщук Ірина 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)  Навчально-методичний посібник "Хрестоматія з історії та філософії 
науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для підготовки докторів філософії PhD Херсонського державного 
університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91126  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галіченко Максим Володимирович, Поліщук Ірина Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Філософія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У запропонований посібник включені завдання самостійної роботи, які 
присвячені питаням історії філософії, основних розділів сучасної 
філософії, етики, естетики, релігієзнавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91127  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ірина 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Авторська 
навчальна програма дисципліни "Історія і філософія науки" 
підготовки докторів філософії PhD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вивчення навчальної дисципліни "Історія і філософія 
науки" складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки докторів філософії PhD в галузях: 01 Освіта, 03 Гуманітарні 
науки, 05, Соціальні та поведінкові науки, 08 Право, 09 Біологія, 
Природничі науки, 12 Інформаційні технології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91128  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червен Іван Іванович, Банаєва Ірина Олексіївна, Іваненко Тетяна 
Яківна, Калюжна Олена В'ячеславівна, Кареба Марина Іванівна, 
Кушнірук Віктор Степанович, Піюренко Ілона Олексіївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Практикум "Організація та планування діяльності 
сільськогосподарських підприємств" ("Практикум")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум складений для здобувачів вищої освіти вищих навчальних 
закладів аграрного профілю усіх форм навчання. Практикум може 
бути корисним для системи підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів підприємств різних форм власності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91129  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія 
Олександрівна, Тямушева Вікторія Максимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HUMAN CAPITAL" оцінювання рівня 
людського капіталу в органах публічного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У даній роботі розроблено комп'ютерну програму, яка уможливлює 
автоматизований розрахунок рівня людського капіталу в органах 
публічного управління шляхом визначення існуючих в організації 
рівнів ефективності структури людського капіталу та управлінського 
потенціалу, інтелектуального рівня персоналу, рівня мотивації 
персоналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91130  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошногорська Алла Володимирівна  
 

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 творів "Knitessa"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91131  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волосов Максим Валерійович  
 
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 "Світлина Синагога "Золота Роза "Єврейський 
центр "Менора" 2012 рік  ("Менора")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91132  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Передерій Оксана Сергіївна, Горячун Надія Євгеніївна, Барабаш Юлія 
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 "Дослідження особливостей вирощування рослин в 
безсубстратному середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі доведено, що рослини використовують для створення клітин 
хімічно змінені неорганічні речовини: кальцій, калій, магній, залізо, 
фосфор, сірку та азот.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91133  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисовець Ірина Вікторівна, Вощенко Вікторія 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 "Управління документно-інформаційними 
проектами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Денисовець І. В., Вощенко В. Ю. "Управління 
документно-інформаційними проектами": навчальний посібник для 
магістрантів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа" денної форми навчання. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 134 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник розкриває основні засади здійснення процесів 
управління документно-інформаційними проектами і містить 
теоретичний комплекс, а також методичні матеріали з курсу, а саме: 
перелік наукової та навчально-методичної літератури, термінологічний 
словник, питання і тестові завдання для самоперевірки студента до  
 
кожної теми, підсумкові контрольні завдання, які мають поглибити 
теоретичні знання та вдосконалити практичні навички майбутніх 
документознавців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91134  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Техніка кольорового офорту в дві дошки 35*50.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91135  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Офорт з використанням монотипії і м'якого лаку 30*25.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91136  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орос Іван Васильович  
 

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Міський сад Рішельє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Полотно олія 60*80.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91137  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник 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)  Наукова стаття "Діагностичний аналіз грошових потоків національної 

економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вареник В. М. Діагностичний аналіз грошових 
потоків національної економіки / Економічний Нобелівський вісник. - 
2014. - № 1 (7). - С. 87-94. 

 

Анотація   
Обґрунтовано необхідність проведення діагностичного аналізу 
грошових потоків в національній економіці. Виокремлено основні 
етапи та складові діагностичного аналізу грошових потоків 
національної економіки. Запропоновано алгоритм моделі 
діагностичного аналізу грошових потоків у національній економіці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91138  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник 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)  Наукова стаття "Властивості грошових потоків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вареник В. М. Властивості грошових потоків / 
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. Світова 
економіка ХХІ століття: цикли та кризи. - 2011. - № 1 (4). - С. 77-80. 

 
Анотація   

Систематизовано та виокремлено властивості грошових потоків 
підприємства та сформовано сутність кожної із запропонованих 
властивостей грошового потоку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91139  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник Вікторія 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. Бюлетень № 54, 2019 
 

369 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Визначення дефініції "грошові потоки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вареник В. М. Визначення дефініції "грошові потоки" 
/ Європейський вектор економічного розвитку. - 2011. - Випуск 1 (10). - 
С. 30-36.  

 

Анотація   
Обґрунтовано сутність дефініції "грошовий потік", узагальнено та 
систематизовано відмінності між термінами "грошовий потік" та 
"фінансовий потік".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91140  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник 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)  Наукова стаття "Інформатизація управління грошовими потоками на 

макро- та мікрорівні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вареник В. М. Інформатизація управління 
грошовими потоками на макро- та мікрорівні / Європейський вектор 
економічного розвитку. - 2013. - № 2 (15). - С. 55-64. 

 

Анотація   
Обґрунтовано необхідність використання користувачами інформації 
стосовно грошових потоків в економіці України. Виділено 2 групи 
користувачів інформацією стосовно грошових потоків: зонішніх та 
внутрішніх. Розкрито зміст кожної групи користувачів на макро- на 
мікрорівні. Розроблено матрицю користувачів інформацією про 
грошові потоки на макро- та мікрорівні в національній економіці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91141  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник 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)  Наукова стаття "Класифікація грошових потоків в економіці України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вареник В. М. Класифікація грошових потоків в 
економіці України / Академічний огляд. - 2013. - № 2 (39). - С. 52-57. 

 

Анотація   
Обґрунтовано необхідність структурування грошових потоків. 
Розглянуто існуючі класифікаційні ознаки грошових потоків та 
доповнено 6 новими. Розглянуто зміст кожної класифікаційної ознаки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91142  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Валентина Михайлівна, Непша Олександр Вікторович, 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 "Місце і значення геологічних знань у шкільному 

курсі географії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова В. М., Непша О. В., Сапун Т. О. Місце і 
значення геологічних знань у шкільному курсі географії / Педагогіка 
формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 
2019. - Випуск 62, Т. 1. - С. 99-103.  

 

Анотація   
Під час дослідження було виявлено, що знати основи геології необхідно 
для того, щоб розуміти історію розвитку природи. Без цих знань не 
можна зрозуміти процес формування як минулих, так і сучасних 
ландшафтів - найважливіших складників географічної оболонки Землі. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91143  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Володимир Петрович, Гришко Світлана Вікторівна (Hryshko S.)  
 

Повне ім'я або 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 "Determining the boundaries of the North-Western 

Pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing it"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Vorovka V., Hryshko S. Determining the boundaries of 
the North-Western Pryazovia region as a coastal zone for further studying 
and managing it / Czasopismo Geograficzne. - 2017. - Vol. LXXXVIII. - 
Part. 1-2. - P. 21-30. 

 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91144  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрєєнко Максим 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)  Наукова стаття "Деякі аспекти гуманізації змагальної діяльності в 

дитячо-юнацькому спорті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Купрєєнко М. В. Деякі аспекти гуманізації змагальної 
діяльності в дитячо-юнацькому спорті / Актуальні проблеми 
юнацького спорту. Тези. ХІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (26-27 вересня). - 2017. - С. 33-34.  

 
Анотація   

До теперішнього часу в дитячому та юнацькому спорті немає єдиного 
погляду на систему побудови навчально-тренувального процесу, його 
змістовне і процесуальне забезпечення. Особливо великі різночитання 
спостерігаються в побудові початкого, базово-підготовчого етапу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91145  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрєєнко Максим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Електроміографічний контроль впливу 

електротерапевтического апарату - Ceragem Master CGM 3500 на стан 
хребета у осіб зі сколіозом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Купрєєнко М. В. Електроміографічний контроль 
впливу електротерапевтического апарату - Ceragem Master CGM 3500 
на стан хребета у осіб зі сколіозом / Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 9. - С. 38-44. 

 
Анотація   

Стандартна електроміографія дозволяє отримувати об'єктивну 
інформацію про функціональний стан м'язів у пацієнтів зі сколіозом та 
здійснювати оцінку ефективності реабілітаційного процесу з 
використанням електротерапевтичного апарату  - Ceragem Master CGM 3500. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91146  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Косарі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91147  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості стану організму осіб зрілого віку зі 
сколіозом різного ступеня виразності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Купрєєнко М. В. Особливості стану організму осіб 
зрілого віку зі сколіозом різного ступеня виразності / Соціальні та 
економічні технології: актуальні проблеми теорії і практики. 
Матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції 22-24 січня 2019 року. - 
2019. - С. 43-44. 

 
Анотація   

Для особливостей дорослих пацієнтів зі сколіозом характерні: біль у 
ділянці спини та нижніх кінцівок; сколіотична деформація не має 
прогресуючого характеру у зв'язку з припиненням росту хребта у 
дорослої людини; сформовані компенсаторні сколіотичні дуги 
викривлення вище та нижче дуги істинного сколіозу.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91148  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої 
роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Купрєєнко М. В. Особливості проведення 
фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах / 
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. 
Матеріали. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
(25-26 квітня 2018 року). - 2018. - Ч. 2. - С. 63-65. 

 
Анотація   

Заняття фізичною підготовкою в таборах будуються на основі 
освоєння техніки і навичок руху в різних видах спорту. Заняття 
повинні відрізнятися різноманітністю в підборі вправ, емоційністю, 
суворим дозуванням навантаження, відповідати віку, статі та 
фізичній підготовленості дітей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91149  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вербова дощечка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91150  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Олена Володимирівна, Суханова 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)  Наукова стаття "Музична стимуляція на уроках фізичної культури в 
загальноосвітніх школах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котова О. В., Суханова Г. П. Музична стимуляція на 
уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах / Соціальні та 
екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики. 
Матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції 22-24 січня 2019 року. - 
2019. - С. 41-43.   

 
Анотація   

В останні роки найбільш активні фахівці фізичної культури все 
частіше і наполегливіше говорять про доцільність прикладного 
використання на уроках і спортивних заняттях функціональної 
музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91151  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Крила любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91152  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Профільне навчання в старшій школі за 
спортивним напрямом, його сутність та проблеми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котова О. В. Профільне навчання в старшій школі за 
спортивним напрямом, його сутність та проблеми / Вісник 
Запорізького національного університету. Фізичне виховання та 
спорт. - 2012. - № 1 (7). - С. 48-53. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі профільного навчання в старшій школі 
за спортивним напрямком та формуванню в старшокласників 
інтересів та мотивації до поглибленого вивчення конкретного виду 
спорту в загальноосвітній школі, а також подальшого 
самовизначення на професію вчителя фізичної культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91153  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Весняні думи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91154  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдураман Айдер Шевкетович, Котова Олена Володимирівна, Непша 

Олександр Вікторович, Суханова Ганна Петрівна, Ушаков Віктор 
Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Особливості рекреаційного природокористування в 

межах об'єктів природно-заповідного фонду Запорізької області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдураман А. Ш., Котова О. В., Непша О. В., 

Суханова Г. П., Ушаков В. С. Особливості рекреаційного 
природокористування в межах об'єктів природно-заповідного фонду 
Запорізької області / Регіональні проблеми України: Географічний 
аналіз та пошук шляхів вирішення. - 2011. - С. 9-13. 

 
Анотація   

В статті розглянуті особливості проведення фізичної рекреації різних 
груп населення на територіях природно-заповідного фонду 
Запорізької області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91155  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Перелаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91156  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдураман Айдер Шевкетович, Котова Олена Володимирівна, 

Суханова Ганна Петрівна, Ушаков Віктор Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Основні аспекти організації уроку фізичної 

культури в початковій школі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдураман А. Ш., Котова О. В., Суханова Г. П., 
Ушаков В. С. Основні аспекти організації уроку фізичної культури в 
початковій школі / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 
інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник 
інтеграції. - 2019. - С. 215-217. 

 
Анотація   

При розробці уроку фізичної культури в початковій школі необхідно 
враховувати анатомо-фізіологічні, психологічні особливості учнів. 
Педагог повинен чітко розуміти, що на уроках діти повинні не тільки 
задовольняти свою рухову потребу, розвиватися фізично, а й 
отримувати максимальне задоволення в психологічному аспекті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91157  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Графічне зображення символів запірного 
сердечника в складі витяжної заклепки для однобічної клепки та їх 
опис" ("Графічне зображення символів запірного сердечника в складі 
витяжної заклепки та їх опис")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір стосується символіки заклепочних з'єднань на основі витяжних 
заклепок для однобічної клепки, які, передусім, забезпечені 
спеціальними запірними сердечниками. Тут виділені та позначені 
методи їх стопіння. Ця символіка може бути використана для умовних 
позначень на кресленнях, в науково-технічних статтях, включно зі 
схемними моделями, а також при рекламі продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91158  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одайська Христина Савеліївна, Баловсяк Сергій 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 "Видалення гаусового шуму на зображеннях 
фільтром Гауса" ("GNoiseFilter18")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма призначена для автоматичного видалення 
гаусового шуму на зображеннях за допомогою фільтра Гауса. Точність 
фільтрації зображень за критерієм пікового відношення сигнал/шум 
підвищено за рахунок аналізу енергетичних спектрів зображень і 
врахування параметрів корисного сигналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91159  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одайська Христина Савеліївна, Баловсяк Сергій 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 "Визначення рівня гаусового шуму на 
зображеннях"  ("GaussNoise18")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення рівня гаусового 
шуму на зображеннях. Як рівень шуму використано його середнє 
квадратичне відхилення, яке обчислюється для ділянки інтересу 
зображення. Точність визначення рівня шуму підвищено шляхом 
удосконалення алгоритму обчислення ділянки інтересу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91160  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одайська Христина Савеліївна, Баловсяк Сергій 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 "Налаштування параметру "Яскравість" 
цифрової відеокамери" ("VideoParameter18")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматичного налаштування 
параметру "Яскравість" відеокамер. Точність вибору оптимального 
значення параметру "Яскравість" забезпечено за рахунок 
використання критерію якості зображення, який враховує 
відношення сигнал/шум та насичення яскравості зображення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91161  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтишин Дмитро Валентинович, Швець Денис Валеріянович, 
Бондарчук Володимир Сергійович, Ширшов Роман Анатолійович, 
Гузєєв Денис Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс засобів захисту "Операційна 
система СІЧ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91162  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Микита Сергійович  
 
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)  Анімаційний ролик "Magic Warm (Mirror)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91163  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Микита Сергійович  
 
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)  Анімаційний ролик "Magic Warm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91164  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 
Литовченко Наталія Миколаївна, Жога Дарина Іванівна, Мороз 
Вікторія Вітаіївна  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Тактильний посібник у вигляді об'ємного 
планувального макета для проведення занять дітям із вадами зору з 
навчального предмета "Географія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На об'ємному планувальному макеті відтворені елементи ландшафту 
земної поверхні, характерні для гірської місцевості. У долині між 
складками гірського рельєфу показано гірську річку та фрагмент 
озера із острівцем. Флора відтворена у вигляді дерев та кущів. 
Елементи інфраструктури представлені автомобільним мостом через 
річку та тунелями у скелях. Частково на торцевій поверхні макета 
відтворено будову земної поверхні. Особливо детально показано у 
розрізі будову вулкана. Розмір тактильного посібника: 1*1 м при 
найбільшій висоті близько 0,5 м.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91165  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн-сервіс "Анкета-опитувальник 
юридичної особи через систему перевірки контрагентів YouControl" 
("Онлайн-сервіс "Анкета-опитувальник YouControl")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є спеціалізованим програмним комплексом та 
компіляцією даних у віддаленому доступі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91166  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільман Сергій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-сайт: 

https://ukrsibbank.youcontrol.com.ua" 
("https://ukrsibbank.youcontrol.com.ua")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це набір зв'язаних між собою інформаційних 
онлайнових ресурсів, призначених для розміщення програм та 
онлайн-сервісів, використання яких здійснюється через комп'ютерну 
мережу за допомогою спеціальних програм - браузерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91167  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усов 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Понятійний 

апарат та склад інноваційно-інвестиційного комплексу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що в сучасних 
умовах інноваційної активності всіх форм соціально-економічних 
систем існує необхідність виявлення і моделювання процесів взаємодії 
суб'єктів інноваційної діяльності та інвесторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91168  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усов Максим Анатолійович, Сударкіна Светлана 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 "Проблемы 

комплексной оценки инвестиционной привлекательности 
инновационных проектов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91169  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усов 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сутність 

інвестиційної привабливості, як напрям залучення інвестиційних 
ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення інвестиційного 
клімату, інвестиційної привабливості та представлено взаємозв'язок 
категорій інвестиційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91170  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усов Максим Анатолійович, Сусліков Станіслав Вячеславович, 

Гаврись 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інвестиційна 

привабливість інноваційних проектів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інвестиційна привабливість - це сукупність факторів, аналіз яких 
вказує на можливість вкладання коштів в той чи інший об'єкт і 
отримання певного ефекту від здійсненої операції. У статті 
представлено організаційну схему учасників управління 
конкурентоспроможністю інноваційних проектів на основі досягнення 
взаємодії оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, що 
впроваджує інновації, та реалізованих ним завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91171  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усов 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Проблемы 

финансирования инвестиционных проектов по Харьковскому 
региону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Усов М. А. Проблемы финансирования 

инвестиционных проектов по Харьковскому региону / Вестник 
Национального технического университета "ХПИ". - 2004. - № 27. -         
С. 87-90. 

 
Анотація   

Необхідною умовою розвитку регіонів в сучасній економіці, як 
показує світовий досвід, є залучення інвестиційних ресурсів. А 
інвестиції йдуть туди, де для них створюють найбільш сприятливі 
умови. Місто Харків, один з найбільших в Україні промислових 
центрів,  повною мірою відчуває на собі вплив цих економічних 
аксіом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91172  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Тетяна Миколаївна, Сагайдак Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Чорнобильська катастрофа у медико-соціальному вимірі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна Т. М., Сагайдак І. С. Чорнобильська 
катастрофа у медико-соціальному вимірі / Збірник статей Науково-
практичної конференції із міжнародною участю. "Радіоекологія-2017". - 
2017. - С. 260-265. 

 

Анотація   
В статті на основі проведеного аналітичного пошуку здійснено 
узагальнення інформації щодо медичних (ранніх та віддалених) і 
соціальних наслідків аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції в Україні на сучасному етапі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91173  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Тетяна Миколаївна, Гусятинська Наталія Альфредівна  
 
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 "Екологічні та економічні аспекти питного водопостачання в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна Т. М., Гусятинська Н. А. Екологічні та 

економічні аспекти питного водопостачання в Україні / Міжнародний 
конгрес та технічна виставка "ЕТЕВК-2019". - 2019. - С. 78-90. 

 
Анотація   

В статті представлено результати аналізу та узагальнення сучасних 
екологічних та економічних проблем у галузі питного водопостачання 
в Україні. Виділено основні напрямки вирішення проблем щодо 
забезпечення населення України питною водою належної якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91174  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Стаття "Забезпечення якості та безпечності харчових продуктів в 

Україні: євроінтеграційний аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сагайдак І. С., Чорна Т. М. Забезпечення якості та 

безпечності харчових продуктів в Україні: євроінтеграційний аспект / 
Наука. Освіта. Практика: матеріали науково-практичної конференції, 
присвяченої 20-річчю факультету екології і права Житомирського 
національного агроеколоічного університету. - 2017. - С. 317-321.  

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам безпеки харчових продуктів, які 
викликають ряд правових та економічних питань щодо 
відповідальності виробників, імпортерів, експортерів і державних 
органів, що працюють на відкритому ринку Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91175  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балагура Олена Олександрівна, Сагайдак Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Самореалізація та самовдосконалення особистості як 

надійний ресурс та капітал сучасності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуться потреби в усвідомленні й розумінні сучасної 
особистості як активного суб'єкта власної життєдіяльності, 
акцентується увага на питаннях, які пов'язані із залученням 
суспільства до необхідності розширення можливостей соціального 
розвитку, самореалізації та самовдосконалення як окремої 
особистості, так і фахівця певної справи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91176  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Ольга 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)  Картина "Екскурсії по ріках і каналах Санкт-Петербурга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина О. О. Котової "Екскурсії по ріках і каналах Санкт-Петербурга" 
(2008, 70*60, п., о.) належить до жанру "пейзаж". Форми стилізовані, 
зображення умовне, колір насичений. Картина написана в умовно-
декоративній манері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91177  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
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 "Луша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку, виконаних індивідуальним художнім 
прийомом у діснеєвському стилі, методом комп'ютерної графіки, 
малюнків фантазійної зооморфної кмітливої та веселої дівчинки на 
ім'я Луша, у її різноманітних позах та чуттєвих виразах обличчя, що 
відображають її насичене та цікаве життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91178  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бомба Андрій Ярославович, Мічута Ольга Романівна, Бойчура 

Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Applied Quasipotential Method for Solving the 

Coefficient Problems of Parameter Identification of Anisotropic Media"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений науковий твір реконструкції зображення тензора 
провідності анізотропного середовища за даними томографії 
прикладних квазіпотенціалів. Її основною особливістю є можливість 
врахування розподілу локальних швидкостей речовини вздовж 
ділянок входу та виходу частинок. Об'єктами відповідних            
досліджень можуть бути квазідвовимірні електропровідні тіла, що за 
формою є близькими до еліпса неживої і, в деяких випадках, живої 
природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91179  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
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 "Стежина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91180  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куций Геннадій Вячеславович, Солдатова Аліна Олександрівна, 
Коваль Кіра Романівна  

 
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 игры "Кидалка"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

386 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір науково-практичного характеру створено у вигляді навчально-
розвиваючої гри для емоційного залучення дитини до гри, що сприяє 
розвитку комунікативних навичок дитини; активізації мовного 
спілкування; розширенню активного і пасивного словника, розвитку 
фонетико-фонематичних процесів, розвитку самостійної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91181  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будинкевич Тарас Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "БУДЬ ЩАСЛИВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про любов між подружжям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91182  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Курс лекцій з глобальної економіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун О. М. Курс лекцій з глобальної економіки / 

О. М. Супрун / Харк. торг.-економ. інститут Київського нац. торгов. - 
економ. університету. - Х., 2017. - 175 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику висвітлено наукове обґрунтування 
основних понять глобальної економіки та загальних основ 
економічного життя суспільства, представлені національні інтереси в 
світовій геополітиці та геоекономіці. Призначено для студентів 
економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів та спеціалістів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91183  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Курс лекцій з економічної теорії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун О. М. Курс лекцій з економічної теорії: курс 
лекцій / Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2013. - 
254 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику висвітлено наукове обґрунтування 
загальних основ економічного життя суспільства, розкриті 
закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясовано механізм 
дії економічних законів і механізми використання їх людьми у процесі 
господарської діяльності, визначено суттєві риси основних соціально-
економічних систем та напрямків їх еволюції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91184  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриб'юк 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)  Навчально-методичний посібник "Математичне моделювання в 
процесі навчання предметів природничо-математичного циклу в 
загальноосвітньому навчальному закладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено характеристику понятійного апарату 
математичного моделювання та його видів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91185  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриб'юк Олена 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)  Навчально-методичне видання "Варіативні моделі комп'ютерно 
орієнтованого середовища навчання предметів природничо-
математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику здійснено ґрунтовний аналіз шляхів впровадження 
STEM-робототехніки в освітній простір навчального закладу та добір 
оптимальних шляхів в контексті неперервності освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91186  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривда Олена Віталіївна, Дудко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання гідроакустичного сигналу в 
плоско-паралельному хвилеводі променевим методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створена програмна система для моделювання гідроакустичних 
сигналів в плоско-паралельному хвилеводі методом уявних джерел 
для розрахунку поля акустичного тиску, даний метод належить до 
променевих моделей. Розроблений програмний продукт може бути 
використаний як частина систем моделювання гідроакустичних 
об'єктів, процесів, систем в різних галузях наукових досліджень та 
перевірці алгоритмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91187  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривда Олена Віталіївна, Шведова Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обробки ризиків в ІТ-компанії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створена програмна система оцінки ризику здатна оцінювати 
можливості ризику проекту на ранніх етапах. Використовуючи  
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запропоновану систему, можна передбачити, чи буде даний проект 
успішним або невдалим. В оцінці ризиків основні елементи 
відображаються в активах системи, існуючі загрози і вразливості, а 
також аналіз ризиків оцінює рівень ризику від оцінки показників, 
таких як частота загрози, ступінь тяжкості уразливості, вартість 
активів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91188  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапінський Віталій Васильович, Семко Лариса Петрівна, Семененко 
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)  Методичний посібник "Інформатика, 9"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформатика, 9: методичний посібник / В. В. Лапінський, 
Л. П. Семко, І. М. Семененко. - К. :ТОВ "КОНВІ ПРІНТ", 2018. - 64 с. 

 
Анотація   

Розглядаються методичні підходи щодо навчання інформатики у 
дев'ятому класі в школах з поглибленим вивченням предметів 
природничо-математичного циклу, надаються методичні рекомендації 
щодо організації та викладання основних тем курсу у дев'ятому класі 
та розробки уроків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91189  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпа Людмила Володимирівна, Семко Лариса 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)  Методичний посібник "Інформатика, 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються методичні підходи щодо навчання інформатики у 
сьомому класі в школах з поглибленим вивченням предметів 
природничо-математичного циклу, надаються методичні рекомендації 
щодо організації та викладання основних тем курсу у сьомому класі 
та приклади завдань для учнів до кожного уроку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91190  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Лариса Петрівна, Семененко 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)  Методичний посібник "Інформатика, 8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються методичні підходи щодо навчання інформатики у 
восьмому класі в школах з поглибленим вивченням предметів 
природничо-математичного циклу, надаються методичні рекомендації 
щодо організації та викладення основних тем курсу у восьмому класі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91191  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Конспект лекцій "Логістика" для спеціальності 073 
"Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою вивчення дисципліни "Логістика" є формування у здобувачів 
вищої освіти систематизованого комплексу знань про загальні 
принципи, форми й методи управління матеріальними та 
інформаційними потоками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91192  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Опорний конспект лекцій "Операційний 
менеджмент" для спеціальності 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни: формування умінь розроблення 
операційної стратегії, створення та використання галузевих підсистем 
як основи забезпечення досягнення місії організації. Добір 
теоретичного та практичного матеріалу з питань ефективних 
операційних систем для підприємства відповідає визначеній меті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91193  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Віктор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Корпоративне управління" 

для спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти 
із теоретичними основами корпоративного управління, інституційними 
та інформаційними інструментами забезпечення функціонування 
системи корпоративного управління на підприємстві. Добір теоретичного 
та практичного матеріалу з питань корпоративного управління 
відповідає визначеній меті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91194  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Віктор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Операційний менеджмент" 

для спеціальності 073 "Менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 
умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання 
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 галузевих підсистем як основи забезпечення досягнення місії 
організації. Добір теоретичного та практичного матеріалу з питань 
ефективного управління виробництвом відповідає визначеній меті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91195  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Опорний конспект лекцій "Організація 
виробництва" для спеціальності 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір призначений для денної форми навчання, студентів IV 
курсу даної спеціальності та допомагають студентам оволодіти 
теоретичним та практичним матеріалом з питань організації 
виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91196  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Конспект лекцій "Організація і управління 
виробництвом у землеустрої" для спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Конспект лекцій "Організація і управління виробництвом у 
землеустрої" для спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної 
форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91197  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Банаєва Ірина 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)  Науковий твір "Конспект лекцій "Планування діяльності 
підприємств" для спеціальності 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни - оволодіння знаннями й уміннями у 
сфері планування діяльності підприємства. Добір теоретичного та 
практичного матеріалу з питань планування діяльності підприємств 
відповідає визначеній меті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91198  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сурядна Наталія Миколаївна, Лисенко Валерій Іванович, Демченко 
Віктор Олексійович, Демченко Наталія Анатоліївна, Антоновський 
Олександр Григорович, Сучков Сергій Ігоревич, Микитинець Галина 
Іванівна, Мануілова Ольга Миколаївна, Бусел Віктор 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 "Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі 
України. (Мелітопольщина)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні представлена інформація про стан раритетних видів 
тварин, які населяють Запорізьку область і частина з яких 
зустрічається на Мелітопольщині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91199  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Логістика" для напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність вивчення цієї дисципліни обумовлена насамперед тими 
потенційними можливостями підвищення ефективності 
функціонування економічних систем, які несе в собі логістичний 
підхід до управління матеріальними ресурсами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91200  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Організація виробничих 
процесів у тваринництві" для спеціальності 204 "Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння здобувачами вищої 
освіти економічних відносин в сільському господарстві з врахуванням 
їх особливостей та зв'язків з іншими галузями і сферами 
матеріального виробництва і реалізації продукції в системі АПК.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91201  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Правила, поле та 
картки розважально-пізнавальної гри "Цікава Європа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Допомагає в ігровій формі вивчати шкільний матеріал, розвиває 
пам'ять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91202  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з малюнком "Правила, поле та картки 
розважально-пізнавальної гри "Казки Європи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В описі зазначаються правила та поле гри для дітей та дорослих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91203  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русакова Юлія Вадимівна  
 
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 "Робочий зошит психолога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для ведення архіву клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91204  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваврова Наталія Дмитрівна  
 
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)  Літературний письмовий твір з малюнком "Правила та поле 
колективної розважально-пізнавальної гри "Смійтесь!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для дітей та дорослих є цікавою та захоплюючою, тренує та 
загартовує характер гравця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91205  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урум Наталія Степанівна  
 
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 "Деякі аспекти проблеми підготовленості майбутніх 
фахівців морської галузі з безпеки життєдіяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблема підготовленості майбутніх фахівців морської галузі з 
безпеки життєдіяльності є однією з актуальних, оскільки від її 
своєчасного розв'язання залежить професійна усталеність та 
професійна мобільність спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91206  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорофєєва Зоя Яковлівна  
 
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 "Деякі аспекти математичної статистики як   
складової професійної підготовки студентів морських спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена деяким проблемам застосування математичної 
статистики студентами морських галузей при опануванні 
професійними навичками здійснення оцінки навігаційної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91207  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Олена 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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до практичних занять з 

навчальної дисципліни "Українська мова за професійним 
спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить загальні рекомендації щодо підготовки і проведення 
практичних занять, плани практичних занять зі вказівкою 
рекомендованої основної та додаткової літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91208  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Світлана Георгіївна  
 
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 "The problem of future navigators' professionally 

oriented communication for safety at sea"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Порушено проблему опанування майбутніми судноводіями 
іншомовного професійно-орієнтованого спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91209  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Світлана Георгіївна  
 
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 "Іншомовне професійно-орієнтоване спілкування 

судноводіїв як запорука безпеки на морі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор зазначає, що однією з причин катастроф у морі (за даними 
ІМО) є недостатньо розвинуте вміння іншомовного спілкування 
судноводіїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91210  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
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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)  Наукова стаття "Конкурентоспроможність галузі рибного господарства 
у контексті забезпечення ефективності національної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі досліджено заходи та виокремлено можливості забезпечення 
конкурентоспроможності рибного господарства і його складових 
рибальства та аквакультури в нових умовах функціонування 
національної економіки. Виокремлено можливості забезпечення 
конкурентоспроможності рибного господарства. Здійснено аналіз 
розвитку світового рибальства та аквакультури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91211  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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)  Наукова стаття "Collection of statistical data in fish shops and fish 
processing enterprises using the model "AGMEMOD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано, що на сьогоднішній день збір офіційних статистичних 
даних здійснює Державна служба статистики України, зокрема 
інформацію про ціни на рибу, види риби та рибної продукції, що 
продаються в торговельній мережі. У роботі доведено, що дані з 
початку року збираються окремо за середніми цінами на рибу та 
рибопродукти в торговій мережі (крім ринків міста) в Україні; з січня 
по грудень; визначення зростання цін за грудень, %, та зростання цін 
з початку року, %. Досліджено, що зазначені ціни (середні ціни) 
призначені виключно для розрахунку індексів споживчих цін для 
товарів і послуг споживачів та не можуть бути використані для інших 
цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91212  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
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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)  Наукова стаття "New methodological approaches in organization of 

national system of fishery statistics in the conditions of European 
integration"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено і розкрито дію методів збирання, обробки та 
складання даних про рибне господарство та аквакультуру, вилов, 
посадку і середні ціни. Запропоновано джерела даних та методи, які 
використовуються для збору даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91213  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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)  Наукова стаття "Proposals of improving the processing of statistics in 

Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що вся економічна діяльність потребує інформації  
для процесу управління. Інформація повинна відображати зміни в цих 
номерах. Порівняння структури української статистики показує, що 
вона відповідає формам і змісту Європейського Союзу, а відповідно і 
ФАО. Обґрунтовано, що основною недосконалістю є відсутність в 
Державному агентстві рибного господарства України одного 
координаційного відділу або сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91214  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Applied aspects of processing of statistical data in 

Ukraine received from physical persons in fishery and aquaculture 
sectors"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено і визначено, що в Україні практика обробки 
статистичних даних для юридичних осіб та приватних підприємців є 
різною. Доведено, що індикатори статистичного спостереження в 
Україні включають міжнародні вимоги до статистичної інформації у 
секторах рибальства та аквакультури, зокрема і Резолюції Ради (ЄС). 
Запропонована удосконалена система збору та обробки статистичних 
та адміністративних даних про рибальство, яка також включає 
поширення статистичних результатів і принципів формування 
сукупності одиниць, охоплених статистичними формами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91215  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-економічний механізм регулювання 
розвитку аквакультури в умовах конкурентного середовища і 
модернізації системи збирання даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку доцільно вивчати і 
аналізувати сукупність відносин, які формуються у процесі 
удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання 
інноваційного розвитку аквакультури в Україні для забезпечення 
конкурентного середовища в галузі та модернізації системи збору 
даних. У роботі наведено результати розроблених науково-методичних 
і практичних пропозицій з метою забезпечення організаційно-
економічного механізму регулювання сектору аквакультури в умовах 
конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і 
модернізації системи збору даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91216  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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)  Наукова стаття  "Новітня звітність європейського рівня для 
виробників риби при адаптації до вимог ФАО, EUROSTAT, директив, 
регламентів Європейського союзу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91217  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Махиборода Катерина Вячеславівна  
 
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)  Наукова стаття "Формування рівня конкурентоспроможності 

рибного господарства при виробництві органічної продукції для 
досягнення цілей сталого розвитку ООН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі зроблено висновки, що виробництво продовольства сьогодні 
є актуальним та перспективним напрямом соціально-економічного 
розвитку в Україні. Водночас отримання органічної продукції - це 
ніша, яка дозволить виробляти ексклюзивний продукт з високою 
доданою вартістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91218  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Підходи для прогнозування впливу аграрної 

політики на сільське та рибне господарство за моделлю часткової 
рівноваги для аналізу ринку "AGMEMOD"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що існує багато різноманітних методів 
моделювання і моделей, які використовують для моделювання 
наслідків зміни політики в аграрному секторі економіки. 
Обґрунтовано, що математичні моделі програмування 
використовують для моделювання рішень виробників. Ці рішення 
стосуються широкого спектра діяльності фермерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91219  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьянін Вячеслав Вікторович, Пархотик Дмитро Іванович, Грубіян 
Євген Олександрович  

 
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 "Umcaservice - кросплатформенний 
криптографічний REST API сервіс на базі сертифікованої бібліотеки 
CryptoLib для інтеграції криптографії в веб-застосунки" ("Umcad")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доступні дві редакції сервісу: basic - вільна редакція для 
некомерційного використання та full - версія сервісу для 
комерційного використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91220  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелещук Володимир Олександрович, Яковенко Олександр 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРІНТЕК УКРАЇНА 
ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ATMIMS - Система моніторингу та 
управління інцидентами мережі банкоматів" ("ATMIMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє контролювати працездатність банкоматів, 
віддалено завантажувати елементами інтерфейсу, збирати інформацію  
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про поточну конфігурацію та файли журналів, формувати статистичні 
звіти про стан банкоматів за певний час їх роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91221  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення"Дізнайтесь скільки у Вас родичів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91222  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Перша лінія від моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91223  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Міні квартира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91224  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Фасадне приміщення під офіс..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91225  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Одеські коти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91226  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Живи зараз - плати потім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91227  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Самі ближні квартири до моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91228  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Запускай кота в готову квартиру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91229  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Будуємо для життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91230  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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)  Літературний письмовий твір "Квартири в розстрочку без переплат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91231  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  0482 (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 "Квартири з ремонтом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91232  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентюк Вадим Георгійович, Лобанов Марк Вікторович, Ковальов 

Олександр Миколайович, Яровий Володимир Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лабораторна інформаційна система 

"ЕМСІлаб+" ("ЕМСІлаб+")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна система призначена для інформатизації та 
автоматизації робочих процесів у медичних лабораторіях, сприяє 
підвищенню ефективності роботи персоналу та оптимізації процесів 
обслуговування клієнтів в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91233  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "Дизайн-проект екстер'єру та інтер'єру "М'ЯСНА 
КУХНЯ" Національна мережа магазинів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91234  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщан Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "М'ЯСНА КУХНЯ" 

Національна мережа магазинів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91235  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобицький Олексій Григорович, Дмитрієв Олег 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 "MERCHANDISING MANAGEMENT & 

CONTROL SYSTEM" ("MM&CS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91236  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Вячеслав Якович, Славінська Олена Сергіївна, Усиченко 
Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Регулювання водно-теплового режиму у межах робочого шару 
земляного полотна автомобільних доріг. Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91237  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Світлана Георгіївна  
 
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 "The significance of the course "English" in preparing 
future navigators"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У матеріалах розглянуто систему компетентностей для спеціальності 
271 "Річковий та морський транспорт", спеціалізації "Судноводіння".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91238  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тришин Вячеслав Валентинович  
 
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)  Наукові тези "Деякі аспекти використання інформаційно-
комунікаційних технологій при вивченні електроніки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано доцільність та ефективність використання 
комп'ютерних моделюючих програм при навчанні студентів 
електроніці порівняно з традиційною методикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91239  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Світлана Георгіївна  
 
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 "Проблеми формування іншомовної компетентності 

майбутніх судноводіїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91240  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Світлана Георгіївна  
 
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 "Методичні рекомендації до практичних занять та 

самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Англійська 
мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації складаються зі вступу, трьох розділів та 
списку рекомендованої літератури і охоплюють повний комплекс 
питань, що розглядаються при вивченні дисципліни відповідно до 
освітньо-професійної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91241  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якусевич Юрій Геннадійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Самостійна підготовка студентів до 

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91242  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якусевич Юрій Геннадійович  
 
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 "Побудова моделі критерія оцінки ефективності і 

оптимізації процесів управління конкурентними перевагами у ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз процесів управління компонентами конкурентних 
переваг ВНЗ, отримана залежність узагальнюючого функціонально-
статистичного критерію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91243  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якусевич Юрій Геннадійович  
 
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 "Система автоматической диагностики и 

мониторинга судового электрооборудования"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91244  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошева Антоніна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Зміни в адміністративно-територіальному устрої 
Бессарабії після підписання Бухарестського мирного договору (1812 р.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано специфіку впровадження російським урядом органів 
управління на території Бессарабії після підписання Бухарестського 
мирного договору 1812 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91245  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошева Антоніна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Самоврядування в приморських містах Півдня 
України в другій половині ХІХ ст.: радянська історіографія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Радянська історіографія представлена невеликою кількістю праць з 
проблем самоврядування в цілому, й на українських землях зокрема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91246  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байрамова Олена 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)  Науковий твір "Екологічна освіта в морських вищих навчальних 
закладах: теоретичний аспект"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено проблемі екологічної освіти в морських вищих 
навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91247  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байрамова Олена 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)  Науковий твір "Глобализация системы образования"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91248  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байрамова Олена 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)  Науковий твір "Феномен толерантності як складової професійної 
адаптації членів мультикультурного екіпажу суден"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню толерантності як необхідної 
світоглядно-психологічної характеристики, яка сприяє не тільки 
інтелектуальному та духовному самовдосконаленню, але в першу 
чергу професійній адаптації та безпеці членів мультинаціонального 
екіпажу суден.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91249  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байрамова Олена Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Екологічна складова системи вищої морської освіти: 
філософсько-методологічний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Все більшу увагу в умовах загострення екологічних проблем в усьому 
світі приділяють екологічній освіті і вихованню людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91250  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорофєєва Зоя Яковлівна  
 
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 "Математичне моделювання енергетичних процесів. 

Методичні рекомендації до контрольної роботи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна форма занять студентів заочної форми навчання - самостійна 
робота з навчальним матеріалом, яка завершується виконанням 
контрольної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91251  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Сергій Касянович  
 
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 "Методичні вказівки по виконанню курсового 

проекту та варіанти завдань з дисципліни "Суднові двигуни 
внутрішнього згоряння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкриваються сучасні методи теплового розрахунку суднових 
двигунів внутрішнього згорання, наведені приклади розрахунків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91252  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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)  Монографія "Моделювання складних систем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії розглядається теорія й практика аналітичного та 
імітаційного моделювання складних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91253  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байрамова Олена 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)  Науковий твір "Практичні завдання для аудиторної та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Політологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, 
щоб надати допомогу студентам у більш поглибленому осмисленні 
навчального курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91254  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєва Олена 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни "Українська мова за професійним 
спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета методичних вказівок - ознайомити студентів заочної форми 
навчання з тематикою контрольних робіт, порядком їх вибору та 
виконання, вимогами, яких треба дотримуватися під час написання 
самих робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91255  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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 "Мобільний додаток EASY CARD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для зручного зчитування, обробки та збереження даних 
банківських карток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91256  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
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 "Комп'ютерні мережі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для набуття первинних теоретичних знань і 
практичних навичок створення комп'ютерних мереж в організаціях 
та установах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91257  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Костянтин Олександрович, 
Овчарук Ірина Вікторівна  

 
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 "Система допомоги роботі на комп'ютері 
людям з вадами зору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма орієнтована на підтримку людей з вадами зору 
та полегшення їх роботи з ПК під час навчання та саморозвитку, 
дозволивши керувати деякими функціями ПК за допомогою голосу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91258  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Костянтин Олександрович, 

Овчарук Ірина Вікторівна  
 
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 "Моделювання комп'ютерної мережі 

Інтернет-провайдера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма орієнтована на моделювання у програмі Cisco 
Packet Tracer комп'ютерної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91259  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Вивчення мовного етикету на заняттях англійської 

мови з метою формування соціокультурної компетентності майбутніх 
судноводіїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В матеріалах автор визначає та уточнює критерії відбору навчального 
матеріалу з питань мовного етикету на заняттях з англійської мови у 
ВНЗ України, що спеціалізуються на підготовці судноводіїв з метою 
формування соціокультурної компетенції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91260  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "PLANNING AN ENGLISH COURSEFOR STUDENTS 
OF MARITIME FACULTY"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкривається нагальна потреба планування курсу англійської мови 
для студентів морського факультету. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91261  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошева Антоніна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Усна історія" у дослідженні повоєнного життя 
населення Півдня України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор за допомогою "усної історії" (спогадів очевидців, записаних та 
опрацьованих особисто) з'ясовуються особливості повсякденного 
життя населення Півдня України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91262  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Переклад з англійської мови на українську мову текстових 
фрагментів, що містяться у вихідному коді прошивки для лінії 
смартфонів компанії Xiaomi - "MIUI"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір є перекладом з англійської мови на українську мову 
текстових фрагментів, що містяться у вихідному коді прошивки для 
лінії смартфонів компанії Xiaomi - "MIUI" та є її невід'ємною 
частиною. Даний твір представлений у складі прошивки 
(комп'ютерної програми) для лінії смартфонів компанії Xiaomi - 
"MIUI" в форматі .xlsx, що розміщений у стовбці "N".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91263  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег 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 "Я посещаю вас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91264  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
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 "Огни погасших звезд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91265  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег 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 "Я люблю тебя родная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91266  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег 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 "Позволь мне выдумать тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91267  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег 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 "Черно белое фото"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91268  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голембовська Наталія Володимирівна, Слободянюк Наталія 

Михайлівна, Андрощук Олександр Сергійович, Менчинська Аліна 
Анатоліївна, Тулуб Діана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Технологія переробки риби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчальному посібнику викладені основні засади забезпечення 
якості рибних продуктів у процесі виробництва та методи оцінки 
якості готової продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91269  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голембовська Наталія Володимирівна, Слободянюк Наталія 

Михайлівна, Очколяс Олена 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)  Монографія "Теоретичні та практичні основи комплексної переробки 

прісноводних видів риб внутрішніх водоймів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведений сучасний стан і перспективи технологій 
рибної продукції з прісноводної риби, асортимент на основі рибного 
фаршу, розроблені технології пресервів із прісноводних риб і пряно-
ароматичних коренеплодів та технологія кулінарних виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91270  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся 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)  Монографія "Іншомовна підготовка дорослих у контексті 
глобалізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В умовах інтенсивної глобалізації та міграційних процесів 
першочергове значення на світовому ринку праці для вирішення 
політичних, економічних, культурних та інших завдань надається 
мультилінгвізму, що забезпечує здатність фахівців спілкуватися з 
людьми по всьому світі, використовуючи для цього різні 
комунікативні канали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91271  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Юлія Василівна, Григорюк Іван Панасович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Бактеріальні хвороби томатів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З позиції системного, структурно-функціонального і молекулярно-
біологічного підходів висвітлено сучасний стан досліджень, 
розповсюдження, симптоми та шкідливість бактеріальних хвороб 
томатів у відкритому і  закритому ґрунті. У монографії наведені 
численні власні дані, одержані за допомогою сучасних методів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91272  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Іван Платонович, Рожко Оксана Валентинівна  
 
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, карта  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Атлас стану і використання земельних ресурсів 
Фастівського району Київської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Атлас є інноваційним цифровим науковим продуктом, який 
відображає сучасний стан і параметри використання земельних 
ресурсів Фастівського району Київської області, а також умови їх 
формування, вплив на них техногенних чинників та наслідки їх 
нераціонального використання. Атлас такого змісту і масштабу 
укладений в Україні вперше. Тематичні карти атласу будуть 
корисними для студентів та викладачів, а також можуть становити 
професійний інтерес для фахівців різних галузей господарства, 
пов'язаних з оцінювальною, кадастровою, землевпорядною, 
моніторинговою, природокористувальницькою та природоохоронною 
діяльністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91273  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Ірина Георгіївна, Семко Тетяна Василівна, Гирич Сергій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "ІННОВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ТВЕРДИХ СИРІВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії розглянуто основні інноваційні процеси виробництва 
твердих сирів з використанням високотемпературної обробки молока 
сировини для безпечності та якості продукції. Проведено аналіз 
методів математичного моделювання технологічного процесу 
ітенсифікації посолки сиру. Математичний опис процесу виробництва 
сиру дозволяє всебічно дослідити вплив визначених технологічних 
факторів на вологість і рівень протеолізу білків у готовому продукті. 
Розглянуто технологічну схему приймання та високотемпературної 
обробки молока для виробництва сиру. Експериментально доведено 
суттєве зниження мікробіологічної забрудненості сировини та 
готового сиру при дії високотемпературної (ВТ) обробки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91274  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ" ("ШЛЯХ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нова науково-практична економічна і соціальна економічна модель 
застосування новітніх інформаційних технологій для досягнення 
стратегічної мети Українського народу - безпосереднього 
народовладдя Республіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91275  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Летопись криминалистики: 
даты, факты, имена"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі систематизовані в хронологічному порядку відомості, що 
стосуються зародження, становлення та розвитку діяльності по 
залученню з багатьох галузей науки і практики специфічних знань 
для виявлення, вилучення, дослідження і використання інформації, 
що виникає в результаті вчинення злочину.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91276  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Черчата Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика оцінки рівня інноваційної 
діяльності підприємств"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика оцінки рівня інноваційної діяльності підприємств 
передбачає розрахунок інтегрального показника, який враховує 
діяльність підприємства за трьома напрямами: економічним, 
соціальним та екологічним, що дозволяє провести аналіз 
функціональних сторін діяльності, інтерпретувати результати за 
удосконаленою шкалою Харрінгтона та визначити найважливіші 
пріоритети інноваційної діяльності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91277  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Черчата Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика забезпечення раціонального 
використання енергоресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендацій розкривають зміст і послідовність 
формування процесу раціонального використання енергоресурсів, що 
передбачає формування та деталізацію складових і системи стимулів 
законодавчо-нормативного та економічного характеру і дозволяє 
забезпечити зниження витрат енергоресурсів та підвищити 
ефективність їх використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91278  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіщук 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 "Master Coach International"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з словосполучення "Master Coach International", яке 
знаходиться внизу нього. Зверху над написом знаходяться силуети 
людей при вигляді згори, які, тримаючись за руки, утворюють три  
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кола, що знаходяться один в одному, що символізують єдність та 
вміння працювати в команді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91279  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Євгенія Олексіївна  
 
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 "CRAZY EVA LINGERIE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з словосполучення "CRAZY EVA", яке знаходиться 
по центру нього. Знизу під словосполученням знаходиться слово 
"LINGERIE", а зверху над буквою "А" у слові "CRAZY" знаходиться 
фігурка серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91280  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості розвитку туристичного сектора 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі визначено тенденції та особливості розвитку туристичного 
сектора економіки. На основі кореляційного аналізу розглянуто 
взаємозв'язок між Індексом конкурентоспроможності подорожей та 
туризму та показниками якості бізнес-середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91281  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єпіфанцева Лариса 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)  Навчальний посібник "Практикум з теоретичного курсу основної 
іноземної мови (теоретична фонетика німецької мови)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник для студентів ІІ курсу, напрям підготовки 
6.020303 Філологія. Мова і література (німецька), складається з 
комплекту тестів і вправ різного рівня складності з найважливіших 
тем курсу теоретичної фонетики німецької мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91282  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єпіфанцева 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до практичного курсу основної іноземної мови 
(німецької) з аспекту "Аналітичне читання" (для студентів 4 курсу 
філологічного факультету)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначаються для студентів 4 курсу 
філологічного факультету, що вивчають німецьку мову як основну 
іноземну, і включають вправи, що спрямовані на засвоєння 
тематичних явищ, мовних одиниць і синтаксичних конструкцій. У 
теоретичній частині розглядаються основні положення і поняття з 
дисципліни "Аналітичне читання". Практична частина містить 
тексти німецькомовних авторів, а також завдання до деяких з них. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91283  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єпіфанцева Лариса 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 "Лексична стилістика роману Т. Манна "Йосип та 
його брати"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роботу присвячено виявленню лінгвостилістичних особливостей та 
з'ясуванню функціонування фразеологічних одиниць біблійного 
походження у творі видатного німецького письменника Томаса 
Манна "Йосип та його брати".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91284  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна, Рябуха 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)  Монографія "Лексикографічна фіксація шотландської мови Скотс: 
від теорії до практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лемещенко-Лагода В. В. Лексикографічна фіксація 
шотландської мови Скотс: від теорії до практики : монографія /               
В. В. Лемещенко-Лагода, Т. В. Рябуха. – Мелітополь : ФОП Однорог Т. 
В., 2019. - 106 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено комплексному дослідженню процесу 
лексикографічної фіксації мови рівнинної Шотландії, а також 
застосуванню контрастивного підходу до укладання двомовних 
перекладних словників на прикладі української мови та 
шотландської мови Скотс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91285  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Олександр Сергійович, Хромишева Олена Олександрівна, 
Хромишев Віталій Олександрович, Кулик 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Неорганічний синтез"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації "Неорганічний синтез" / 
Укладач : Максимов О. С., Хромишева О. О., Хромишев В. О.,               
Кулик І. О. - Мелітополь, 2019. - 32 с. 

 
Анотація   

У творі обґрунтовано і викладено матеріал у послідовності, необхідній 
для найефективнішого оволодіння базовими практичними знаннями з 
курсу "Неорганічного синтезу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91286  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Олександр Сергійович, Хромишева Олена Олександрівна, 
Хромишев Віталій Олександрович, Шевчук Тетяна Олександрівна, 
Яковійчук Олександр Володимирович, Кулик 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до практичних занять з курсу "Методика розв'язання 
задач з хімії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі наведено рекомендації з розв'язання задач з хімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91287  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Дипломна робота "Естетичний простір тексту в творі 
Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" і його збереження при 
перекладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дипломні роботі досліджується встановлення витоків формування 
естетичних поглядів Оскара Уайльда; дається критичний аналіз 
вживання термінів "адекватність" та "еквівалентність" на сучасному 
етапі розвитку перекладознавства; створюється вибірка контекстів з  
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оригіналу, які містять типові естетичні змісти, та прослідковується їх 
відтворення при перекладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91288  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигоренко Ірина Юріївна, Жигоренко 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 "Дипломна робота "Образ автора в творах Миколи 
Бажана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дипломні роботі досліджується специфіка розвитку підходів до 
аналізу художнього тексту в психолінгвістиці, з'ясовується характер 
взаємозв'язку психології та лінгвістики у ракурсі наявності 
екстралінгвістичних чинників у тексті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91289  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінькова Ганна Юріївна, Лазаренко 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)  Наукова стаття "Фреймова об'єктивація концепту 
KОNIGIN/КОРОЛЕВА та його місце в концептосфері 
MENSCH/ЛЮДИНА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті аналізується фреймова об'єктивація концепту 
KONIGIN/КОРОЛЕВА засобами семантичних ролей та визначається 
його місце в концептосфері MENSCH/ЛЮДИНА. Актуальність роботи 
зумовлена необхідністю опису та систематизації концептуального 
змісту, роллю концептів у формуванні національної мовної картини 
світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91290  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика викладання німецької 
мови у загальноосвітніх навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику розкривається формування наукового уявлення про 
сучасний стан та вимоги методики викладання іноземних мов у 
загальноосвітніх навчальних закладах, створення у студентів широкої 
теоретичної бази для їх професійної діяльності, ознайомлення з 
найбільш важливим та ефективними методами, засобами та 
організаційними формами навчання німецької мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91291  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінькова 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)  Наукова стаття "Концепт LEUTE/ЛЮДИ - складник матриці 
концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепт LEUTE/ЛЮДИ розглядається у статті як компонент матриці 
концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА. Аналіз концепту ґрунтується на 
засадах відомих шкіл когнітивної лінгвістики із залученням методики 
моделювання концепту. Концепт трактується як когнітивний 
феномен, за котрим стоїть певна структура знання. Під 
концептосферою розуміється фонова інформація, матрицею 
концептосфери є певна конфігурація базових фреймів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91292  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінькова Ганна Юріївна, Матігорова Діана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Концепт SPIEL/ГРА та його місце в концептосфері 
MENSCH/ЛЮДИНА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджується концепт SPIEL/ГРА та його місце в 
концептосфері MENSCH/ЛЮДИНА. Зокрема, увагу зосереджено на 
вивченні особливостей об'єктивації фреймової структури концепту 
SPIEL/ГРА. Автори виявляють найчастіше об'єктивовані фрейми та 
їх зв'язок з концептосферою MENSCH/ЛЮДИНА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91293  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Олена Володимирівна, Дорогань-Писаренко Людмила 
Олександрівна, Тютюнник Юрій 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)  Навчальний посібник "Економічний аналіз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., 
Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД 
ПДАА, 2018. - 290 с. 

 
Анотація   

В посібнику викладені теоретико-методологічні аспекти економічного 
аналізу діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуті питання 
теорії аналізу, аналізу ресурсного потенціалу, виробництва та 
реалізації продукції, результатів діяльності, фінансового стану 
суб'єктів господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91294  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аранчій Валентина Іванівна, Дорогань-Писаренко Людмила 
Олександрівна, Рудич Алла Іванівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку 
молокопродукції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. 
Аналітична оцінка та екстраполяція функціонування ринку 
молокопродукції // Економічний аналіз: збірник наукових праць. - 
2015. - Том 20. - С. 14-23. 

 
Анотація   

У статті розглянуто стан та проведено аналіз ринку молока та 
продуктів його переробки в Україні. Виявлено тенденції, 
екстраполяцію ефективності виробництва молока та визначено 
можливості подальшого розвитку ринку молокопродукції на 
сучасному етапі ринкової економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91295  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої 
безпеки регіонів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рудич А. І. Оцінка динаміки та тенденції показників 
продовольчої безпеки регіонів України // Економічний аналіз: збірник 
наукових праць. - 2017. - Том 27. № 4. - С. 75-83. 

 
Анотація   

У статті вивчається продовольча безпека регіонів України та 
проблеми забезпечення населення продовольчими товарами, 
розглядається динаміка та тенденції рівня споживання продуктів 
харчування, зміни споживчих цін, доходів громадян та виробництво 
сільськогосподарської продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91296  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Олена Володимирівна, Дорогань-Писаренко Людмила 
Олександрівна, Рудич Алла Іванівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз використання основних засобів 
сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. 
Аналіз використання основних засобів сільськогосподарських  
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                                                           підприємств: галузевий аспект // Економічний аналіз: збірник 
наукових праць. - 2016. - Том 26. № 1. - С. 106-112. 

 
Анотація   

У статті розглянуті теоретичні та математичні аспекти аналізу 
інтенсивності, продуктивності та ефективності використання 
основних засобів аграрних підприємств. Викладені рекомендації щодо 
формування системи показників аналізу використання основних 
засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91297  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Юрій Михайлович, Тютюнник Світлана Василівна, 

Дорошенко Андрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансовий аналіз. Практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить викладення сучасних практичних 
аспектів фінансового аналізу: аналіз майна, оборотних активів, 
джерел формування капіталу, грошових потоків, ліквідності, 
платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, 
ділової активності, прибутковості та рентабельності, інвестиційної 
активності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91298  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Вектори аналізу використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгорова О. В. Вектори аналізу використання 

персоналу сільськогосподарських підприємств / О. В. Єгорова // 
Ефективна економіка. - 2017. - № 12. - [Електронний ресурс] / Режим 
доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5978. 

 
Анотація   

У статті розглянуті теоретичні та методичні підходи до аналізу 
персоналу аграрних підприємств. Сформульовані проблемні та  
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малодосліджені аспекти аналізу трудових ресурсів. Викладені 
рекомендації щодо формування системи показників аналізу та 
удосконалення методики їх розрахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91299  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Олена Володимирівна (Yehorova O.), Дорогань-Писаренко 

Людмила Олександрівна (Dorohan-Pysarenko L.), Чіп Людмила 
Олександрівна (Chip L.), Тютюнник Марина Сергіївна (Tyutyunnik M.)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Assessment of entrepreneurial risks in agriculture"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Yehorova O. Assessment of entrepreneurial risks in 

agriculture / Yehorova O., Dorohan-Pysarenko L., Chip L., Tyutyunnik M. // 
Technology audit and production reserves (Технологический аудит и 
резерв производства). - 2019. - № 1/4 (45). - С. 4-10. 

 
Анотація   

 У статті розглянута авторська методика якісної оцінки впливу 
ризиків в сільському господарстві на результати діяльності. Методика 
враховує вплив на результат найбільших галузевих ризиків - природних, 
макроекономічних, внутрішньоекономічних, політичних та 
кримінальних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91300  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 

образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наочний довідник "Англійська мова. Комплект плакатів: часи 

дієслова (актив і пасив), неправильні дієслова, умовні речення, 
непряма мова + узгодження часів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Довідник вміщує тези визначення, випадків і особливостей вживання 
і формування граматичних явищ і структур та схеми побудови цих 
структур з прикладами у межах тем, зазначених у назві довідника, а 
також таблиці вказівників часу та неправильних дієслів з перекладом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91301  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи Богдана Вадимівна   
 
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 "О Вечной Весне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91302  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балацинова Алла Дмитрівна, Башкір Ольга Іванівна, Гриньов 
Віталій Йосипович, Васильєва Світлана Олександрівна, Дейниченко 
Геннадій Володимирович, Зеленська Людмила Дмитрівна, Золотухіна 
Світлана Трохимівна, Калашнікова Любов Миколаївна, Кін Олена 
Миколаївна, Лозова Валентина Іванівна, Лазарєва Олена 
Миколаївна, Пасько Леонід Борисович, Лупаренко Світлана 
Євгенівна, Пісоцька Марина Еміліївна, Попова Олена 
Володимирівна, Рибалко Людмила Сергіївна, Рогова Тетяна 
Володимирівна, Собченко Тетяна Миколаївна, Твердохліб Тетяна 
Сергіївна, Ткачова Наталія Олександрівна, Трубавіна 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)  Книга "На скрижалях історії Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: На скрижалях історії Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / заг. ред. д-ра пед. 
наук, професора Л. Д. Зеленської, д-ра пед. наук, професора                       
С. Т. Золотухіної. - Х.: ФОП Бровін О. В., 2016. - 114 с. 

 
Анотація   

У документально-художньому виданні висвітлено віхи становлення й 
розвитку Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди. Охарактеризовано адміністративний, 
науковий, викладацький, громадсько-просвітницький напрями 
діяльності ректорського корпусу університету в різні історичні епохи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91303  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балацинова Алла Дмитрівна, Башкір Ольга Іванівна, Васильєва 

Світлана Олександрівна, Головашкіна Лілія Миколаївна, Гуріна 
Вікторія Олегівна, Дейниченко Геннадій Володимирович, Зеленська 
Людмила Дмитрівна, Золотухіна Світлана Трохимівна, Кабанська 
Ганна Анатоліївна, Калашнікова Любов Миколаївна, Кін Олена 
Миколаївна, Лазарєва Олена Миколаївна, Лупаренко Світлана 
Євгенівна, Пісоцька Марина Еміліївна, Попова Олена Володимирівна, 
Рибалко Людмила Сергіївна, Рогова Тетяна Володимирівна, Собченко 
Тетяна Миколаївна, Твердохліб Тетяна Сергіївна, Ткачова Наталія 
Олександрівна, Трубавіна Ірина Миколаївна, Цапко 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)  Брошура "Методичні рекомендації до проведення педагогічної 

практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
другого року навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до проведення педагогічної 

практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
другого року навчання / за ред. С. Т. Золотухіної. Харків : Планета-
Принт, 2019. - 45 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях представлено програми педагогічної 
практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
педагогічних університетів у середній та вищій школі, подано вимоги 
до оформлення документації практики, перелік інформаційних 
джерел, зразки звітних документів та виконання запланованих 
завдань практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91304  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балацинова Алла Дмитрівна, Башкір Ольга Іванівна, Васильєва 

Світлана Олександрівна, Гуріна Вікторія Олегівна, Дейниченко 
Геннадій Володимирович, Зеленська Людмила Дмитрівна, Золотухіна 
Світлана Трохимівна, Кабанська Ганна Анатоліївна, Калашнікова 
Любов Миколаївна, Кін Олена Миколаївна, Лазарєва Олена 
Миколаївна, Пісоцька Марина Еміліївна, Попова Олена 
Володимирівна, Рибалко Людмила Сергіївна, Рогова Тетяна 
Володимирівна, Собченко Тетяна Миколаївна, Твердохліб Тетяна 
Сергіївна, Ткачова Наталія Олександрівна, Трубавіна Ірина 
Миколаївна, Цапко Алла 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. Бюлетень № 54, 2019 
 

437 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Методичні рекомендації до проведення педагогічної 

практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня 3 та 4 року навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до проведення педагогічної 

практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня 3 та 4 року навчання / за ред. С. Т. Золотухіної. - Харків : 
Планета-Принт, 2019. - 44 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях розкрито мету, завдання та зміст 
педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня 3 та 4 років навчання в основній і старшій 
школі, представлені особливості її проходження, уміщено перелік 
інформаційних джерел, зразки оформлення документації практик та 
виконання завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91305  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцинська 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 "Інформаційне забезпечення оцінки рентабельності 
підготовки фахівців у ВНЗ за різними спеціальностями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куцинська М. В. Інформаційне забезпечення оцінки 
рентабельності підготовки фахівців у ВНЗ за різними спеціальностями / 
Економічний аналіз. - 2012. - Випуск 11. - Частина 3. - С. 301-305. 

 
Анотація   

Запропоновано підхід до створення інформаційного забезпечення 
оцінки рентабельності підготовки фахівців у ВНЗ за різними 
спеціальностями та визначено інформаційні потоки при розрахунку 
запропонованих показників. Для оцінки рентабельності підготоки 
фахівців у ВНЗ за різними спеціальностями запропоновано методику, 
особливістю якої є застосування показника рентабельності підготовки 
фахівців у ВНЗ за різними спеціальностями, котрий розраховується 
як добуток показника рентабельності спеціальностей та коефіцієнта, 
котрий враховує ринковий попит на фахівців різних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91306  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Світло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає в себе вірші "Новий рік", "Країна", "Істина", "Світу 
світла дай", "Етно-атмосфера", "Літаємо", "Любов вічная", "Потяг", 
"Заодно", "Ау", "Космическая одиссея", "Це серце", "Що щебетала", 
"Пчоли", "Озеро".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91307  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балацинова Алла Дмитрівна, Башкір Ольга Іванівна, Васильєва 
Світлана Олександрівна, Гуріна Вікторія Олегівна, Дейниченко 
Геннадій Володимирович, Зеленська Людмила Дмитрівна, Золотухіна 
Світлана Трохимівна, Кабанська Ганна Анатоліївна, Калашнікова 
Любов Миколаївна, Кін Олена Миколаївна, Лазарєва Олена 
Миколаївна, Лупаренко Світлана Євгенівна, Пісоцька Марина 
Еміліївна, Попова Олена Володимирівна, Рибалко Людмила 
Сергіївна, Рогова Тетяна Володимирівна, Собченко Тетяна 
Миколаївна, Твердохліб Тетяна Сергіївна, Ткачова Наталія 
Олександрівна, Трубавіна Ірина Миколаївна, Цапко 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)  Брошура "Безперервна пропедевтична педагогічна практика. 
Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти 
першого (бакалаврського) рівня другого року навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безперервна пропедевтична педагогічна практика: 
Методичні рекомендації для здобувачів вищої педагогічної освіти 
першого (бакалаврського) рівня другого року навчання /                                               
за ред. С. Т. Золотухіної. Харків : Планета-Принт, 2019. - 42 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях розкрито мету, завдання, зміст 
безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах 
загальної середньої освіти, подано вимоги до оформлення звітної 
документації, зразки виконання завдань, теоретичні та методичні 
матеріали, які стануть у нагоді здобувачам вищої педагогічної освіти 
під час проходження ними практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91308  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінькова 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)  Наукова стаття "Проблеми перекладу жіночих імен в англомовному 
тексті з позиції когнітивної лінгвістики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто засоби перекладу жіночих імен з англійської мови 
на українську мову, вказано на об'єктивні та суб'єктивні причини 
невідповідностей перекладу з однієї мови на іншу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91309  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Анна Олександрівна (Степанова Ганна Олександрівна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Історичні аспекти розвитку духової освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор у статті зробив висновки відносно сучасних педагогів-духовиків 
Блажевича В. М., Дикова Б. А., Орвіда Г. А., Платонова Н. І., Розанова С. В., 
Усова А. І., Федотова А. А., Цибіна В. Н. та інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91310  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Анна Олександрівна (Степанова Ганна Олександрівна)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Історико-теоретичні джерела виникнення духової 

музики та духової освіти в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степанова Г. О. Історико-теоретичні джерела 

виникнення духової музики та духової освіти в Україні // Теоретичні 
питання культури, освіти та виховання. - 2017. - № 1 (55). - С. 119 - 123. 
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Анотація   
У статті розкриваються історичні основи виникнення духової музики 
та розвитку освіти та процесу навчання гри на духових інструментах 
на території українських земель від давнини до початку ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91311  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Исторические и теоретические истоки становления 
и развития украинской духовой музыки и методики преподавания 
игры на духовых инструментах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степанова А. Исторические и теоретические истоки 
становления и развития украинской духовой музыки и методики 
преподавания игры на духовых инструментах // The scientific heritage. - 
2017. - № 12 (12). - Vol. 2. - Р. 100-104. 

 
Анотація   

У статі  розглядаються питання становлення та розвитку духового 
інструментально-оркестрового музичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91312  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко 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)  Монографія "Синтаксичні норми української літературної мови ХХ - 
початку ХХІ ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії вперше в лінгвоукраїністиці комплексно досліджено 
категорію синтаксичної норми української літературної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91313  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Бабицький Андрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Пастка для збору комариків родини Sciaridae"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пастка з пластикових контейнерів розміром 22×16×9см для збору 
комариків пропонується для двох цілей - як для фауністичних 
досліджень, так і екологічних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91314  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожнюк Роман Михайлович, Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Надземна фітомаса багатовікових дерев дуба 
звичайного"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати дослідження багатовікових дерев дуба 
звичайного, що загинули внаслідок бурелому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91315  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Деревний детрит лісів Українського Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

442 

Анотація   
Монографія використовується для встановлення закономірностей 
динаміки соснових, березових, вільхових і осикових лісів в 
Українському Поліссі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91316  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацала Максим Станіславович, Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка депонованого вуглецю у грубому деревному 

детриті дубових лісів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто питання депонування вуглецю у грубому деревному 
детриті дубових лісів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91317  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Світлана Станіславівна, Востоков Анатолій Борисович  
 
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 "Дистанційний моніторинг земельних 

ресурсів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті етапи розвитку методів дистанційного зондування землі 
(ДЗЗ), принципи та фізичні основи ДЗЗ, дешифрувальні ознаки 
об'єктів, характеристики сенсорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91318  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохан Світлана Станіславівна, Востоков Анатолій Борисович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Моделі передачі випромінювання в системі "грунт-
рослина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовані існуючі моделі відбиття рослинності та 
моделі спектрального відбиття посівів сільськогосподарських 
культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91319  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана 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)  Науковий твір "ДНК-ідентифікація генотипів осики (Populus tremula L.) 
за допомогою RAPD-маркерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено основні етапи та результати генетичного поліморфізму 
біоекологічних форм осики з використанням RAPD-маркерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91320  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана 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)  Науковий твір "Особливості отримання асептичної КУЛЬТУРИ Acer 
saccharinum L. в умовах in vitro"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Обґрунтована актуальність мікроклонального розмноження Acer 
saccharinum L.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91321  
 
Дата реєстрації авторського права  05.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Наталія Михайлівна, Білоус Валентин Михайлович, Білоус 

Світлана 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)  Науковий твір "Вплив регуляторних чинників на кількісний склад 

мікробіоти жолудів QUERCUS ROBUR L. у процесі зберігання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета - вивчити видовий склад мікробіоти жолудів у період зберігання 
та вплив обробки озоном і воском на її різноманітність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91322  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоконь Тетяна Миколаївна, Мороз Олена Омелянівна, Шварц 

Ірина Володимирівна, Безсмертна Оксана Владиславівна  
 
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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Аналіз 

ймовірності банкрутства підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації з використанням таблиць. Узагальнено 
методичні підходи  до оцінки ймовірності банкрутства підприємства. 
Наведено приклади застосування моделей діагностики ймовірності 
банкрутства  на базі фінансової звітності ПрАТ "Вінницька обласна 
друкарня". Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей 
всіх форм навчання, а також для економістів та інших зацікавлених осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91323  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "СПОСІБ 
ДОНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО СЛУХАЧІВ АБО ГЛЯДАЧІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі автор розкриває свій унікальний спосіб донесення інформації, 
що побудований на особливостях людського сприйняття інформації. 
Дана робота знаходить свою корисність в століттях нескінченного 
потоку інформації, коли слухач/глядач ставиться до інформації більш 
відповідально.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91324  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремета 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)  Навчально-методичний посібник "Українська мова за професійним 
спрямуванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеремета Н. П. Українська мова за професійним 
спрямуванням: Навчально-методичний посібник / Н. П. Шеремета. 
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 152 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник "Українська мова за професійним 
спрямуванням" є науково-методичним дослідженням педагогічних 
умов і технології викладання для студентів фахового спрямування 
"Освіта/Педагогіка", "Спеціальна освіта" закладів вищої освіти 
навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91325  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                     
В. Г. Короленка 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник для підготовки до практичних занять для студентів 
спеціальності 034 Культурологія освітнього ступеня магістр 
"Історіографія історії української культури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить навчальну програму та теми, винесені на практичні 
заняття. Кожне з них складається з плану, методичних рекомендацій, 
допоміжних матеріалів і списку рекомендованої літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91326  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
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)  Навчальний посібник "Адміністартивне право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тацишин І. Б. Адміністративне право України : 
Навч. посібник. - Львів : "Новий Світ-2000", 2011. - 307 [1] с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено основні теми навчальної дисципліни 
"Адміністративне право України", спираючись на сучасне законодавство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91327  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Олександр Євгенович, 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 "Програмної системи для моніторингу та 
менеджменту міських заходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна система для моніторингу та менеджменту міських заходів, 
розроблена на мові програмування JavaScript з використанням  
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платформи Node.js, складається з кількох основних компонентів: 
серверна частина, веб-додаток, мобільний Android-додаток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91328  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кендюхов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція нової податкової системи 

"TAXKIN - податок на рух грошей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91329  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Світлана Вікторівна (SvetaMuza), Ульянич Владислав 

Олегович (Влад Ульянич), Музика Катерина Олександрівна 
(CATRINA)  

 
Повне ім'я 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 "Случайный взгляд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91330  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обривкіна Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Проблеми гармонізації законодавства у сфері соціального 

захисту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обривкіна О. М. Проблеми гармонізації 
законодавства у сфері соціального захисту // Малий і середній бізнес 
(Право, держава, економіка). - 2013. - № 4 (55). - С. 47-51. 

 
Анотація   

У статті досліджуються проблеми гармонізації внутрішнього 
національного законодавства у сфері соціального захисту до вимог 
правових актів Європейського союзу, що носять для України 
рекомендаційний характер, та сформовані перспективні шляхи їх 
вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91331  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Правові проблеми реформування соціальних пільг в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обривкіна О. М. Правові проблеми реформування 
соціальних пільг в Україні // Малий і середній бізнес (Право, держава, 
економіка). - 2013. - № 1-2 (52-53). - С. 95-99. 

 
Анотація   

У статті розкривається зміст соціальних пільг, уточнюється їх 
класифікація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91332  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Право інтелектуальної власності на сучасному етапі: 
проблеми та перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обривкіна О. М. Правові проблеми реформування 
соціальних пільг в Україні // Ірпінський юридичний часопис. - 2019. - 
Випуск 1. - С. 36-44. 

 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню особливостей права інтелектуальної 
власності на сучасному етапі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91333  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Державне соціальне страхування населення України на 
випадок безробіття: проблеми та перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обривкіна О. М. Державне соціальне страхування 
населення України на випадок безробіття: проблеми та перспективи 
розвитку // Малий і середній бізнес (Право, держава, економіка). - 
2015. - № 1-2 (60-61). - С. 128-131. 

 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню особливостей державного 
соціального страхування населення України на випадок безробіття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91334  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Правове регулювання соціального забезпечення державних 
службовців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обривкіна О. М. Правове регулювання соціального 
забезпечення державних службовців // Міжнародний юридичний 
вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2017. - 
Випуск 2-3 (6-7). - С. 93-98. 

 
Анотація   

У цій роботі розглядається ряд питань, пов'язаних з правовим 
механізмом регулювання державної служби як одного з 
найважливіших інститутів у державі в контексті здійсненої реформи.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91335  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Pay off."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91336  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Проблеми та перспективи розвитку страхових соціальних 
фондів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Обривкіна О. М. Проблеми та перспективи розвитку 
страхових соціальних фондів в Україні // Соціологія права. - 2015. -         
№ 1-2 (12-13). - С. 103-107. 

 
Анотація   

У статті розглядаються проблеми та перспективи розвитку 
соціального страхування, проаналізовано сучасний стан системи 
соціального страхування в Україні, запропоновано напрями 
вдосконалення розвитку страхових соціальних фондів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91337  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Марафон "Одеський ультра-
трейл Куяльник" ("Marathon "Odessa ultra-trail Kuyalnik")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Марафон "Одеський ультра-трейл Куяльник" ("Marathon "Odessa 
ultra-trail Кuyalnik") - це унікальний марафон, що вже декілька років  
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проводиться на Півдні України по казковому ландшафту навколо 
пустельного лиману Куяльник, який розташований за три кілометри 
від узбережжя Одеської затоки  Чорного моря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91338  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащенко Володимир Филимонович, Сиромятников Юрій 
Миколайович, Храмов Микита Сергійович  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ґрунтообробна установка з використанням гнучкого 
робочого органу для контролю росту бур'янів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пащенко В. Ф., Сиромятников Ю. М., Храмов М. С. 
Ґрунтообробна установка з використанням гнучкого робочого органу 
для контролю росту бур'янів // Овочівництво і баштанництво. - 2018. 
№ 64. - С. 33-43. 

 
Анотація   

У польових умовах експериментально визначено, що використання 
гнучкого робочого органу сприяє підрізанню пласта ґрунту, його 
кришінню залежно від стану і різновиду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91339  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколайчук Віра 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)  Стаття "Насіннєва продуктивність Allium decipiens Fischer EX Schult. 
et Schult. fil. (Alliaceae) при інтродукції в Північному Причорномор'ї"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Миколайчук В. Г. Насіннєва продуктивність Allium 
decipiens Fischer EX Schult. et Schult. fil. (Alliaceae) при індукції в 
Північному Причорномор'ї // V International Conference The Plant 
Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementing the Global 
Strategy for Plant Conservation. - 2018. - С. 151-153. 

 
Анотація   

В даній роботі наведені результати багаторічних досліджень 
насіннєвої продуктивності особливості будови суцвіття, плодів і 
насіння представника раритетного ендемічного флорофонду Карадагу 
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Allium decipiens  (Alliaceae) при індукції його в Північне 
Причорномор'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91340  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Маргарита Марківна  
 
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)  П'єса "Птаха (Белая птица Не улетай)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маргарита Черненко, Птаха / Вірші, оповідання, 
п'єса. - Київ : Артек. - 2019. - 162 с. 

 
Анотація   

Маша повертається у Київ, а Саша так і не зміг побудувати своє 
щастя без коханої, яку покинув.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91341  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2019  
 
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 для генерації 
випадкових чисел для мікроконтролерів AT91SAM7X"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бібліотека функцій призначена для програмування мікроконтролерів 
мовою С.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91342  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 
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 "Міжнародний музичний форум 
"Operetta Grand Music" ("Оперета Гранд Мюзік")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Міжнародний музичний форум "Operetta Grand Music" ("Оперета 
Гранд Мюзік") є щорічним заходом, унікальним мистецьким 
майданчиком для обміну досвідом керівників невідомих українських 
та закордонних музичних театрів, представників дипломатичного 
корпусу та міжнародних установ та організацій, музикантів та 
артистів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91343  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Суспільство й вища національна освіта в процесі 
трансформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснюється системно-філософський аналіз суспільства, що 
трансформується, й виокремлюються відповідні зміни в системі 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91344  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балагура 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 
наук "Витоки української духовної культури у творчій спадщині             
М. Ю. Брайчевського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У дисертації здійснюється комплексне історико-філософське 
дослідження праць М. Ю. Брайчевського та виявлено, як наукову 
гіпотезу та провідну ідею, закономірності й особливості становлення 
духовної культури українського народу в творчій спадщині вченого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91345  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Вплив сучасної освіти на формування особистості в 
суспільстві постійних змін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються основні тенденції розвитку сучасної освіти в 
Україні в контексті Європейського інтелектуального простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91346  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрко Гуцуляк (псевдонім)  
 
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 "Шрифт "Торт на прикладі 
літер "К", "И", "Ї", "В" ("Шрифт "Торт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твори образотворчого мистецтва з трикутників шматочків торта, які 
геометрично є секторами кола.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91347  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скринник Михайло Антонович  
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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 "Наративні практики української ідентичності: доба 
Романтизму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скринник М. А. Наративні практики української 
ідентичності: доба Романтизму: Монографія. - Львів : Каменяр, 2007. - 
367 с. 

 
Анотація   

Здійснено філософський аналіз текстів українського Романтизму з 
орієнтацією на те, що вони актуальні для сучасної людини 
принциповою настановою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91348  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Історико-філософський контекст становлення 
української ідентичності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скринник М. А. Історико-філософський контекст 
становлення української ідентичності: монографія / Михайло 
Скринник. - Львів : ТЗОВ "БІЗНЕС ШКОЛА УБС", 2018. - 214 с. 

 
Анотація   

Наскрізна ідея монографії - центрованість буття є доконечною 
підставою ідентичності як етносу (нації), так і індивіда.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91349  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саляєв Микола 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 "Збірка графічних 
зображень з включенням словосполучень "Команда Дніпра" і 
"Команда Днепра"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень ідеограми стилізованого оранжевого 
смугастого знамена-вимпела, з накресленим поруч у два, вирівняні по 
лівому краю, рядки, словосполучення "Команда Дніпра" та "Команда 
Днепра".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91350  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоробогатова Наталя Євгенівна  
 
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 "Рекомендації до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Інвестування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні рекомендації до обсягу та структури курсової 
роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91351  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоробогатова Наталя Євгенівна  
 
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 "Концептуальні засади формування сталого розвитку 
суспільства в контексті індустрії 4.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджуються концептуальні засади формування сталого розвитку 
суспільства з врахуванням перетворень промислової революції 
Індустрія 4.0.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91352  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоробогатова Наталя Євгенівна  
 
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 "Міжнародна конкурентоспроможність країн у 
реаліях інноваційних зрушень індустрії 4.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сутність міжнародної конкурентоспроможності країн та 
систематизовано фактори, які на неї впливають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91353  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91354  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліченко Олена Володимирівна, Гончарова Вікторія Борисівна  
 
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 учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Практикум  з дисципліни "Іноземна мова за 
професійним спрямуванням" для здобувачів вищої освіти освітньої 
(освітньо-професійної) програми "Автомобільний транспорт" 
освітньої (освітньо-професійної) програми "Виробництво, сервісне 
обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього згоряння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Практикум призначений для вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням студентами 4 курсу у сьомому семестрі спеціальностей: 
274 "Автомобільний транспорт", 133 "Галузеве машинобудування". 
Практикум доцільно застосовувати для занять зі студентами, які 
володіють англійською мовою на рівні В1+, та має на меті формування 
навичок на рівні В2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91355  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дядюк Марина Анатоліївна, Филипенко Олена Михайлівна  
 
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 "Український ресторанний бізнес у формуванні 
продовольчої безпеки в умовах Євроінтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено роль сфери харчування поза домом в удосконаленні 
системи продовольчої безпеки України. Установлено пріоритетні 
економічні та організаційні напрями розвитку ресторанного бізнесу в 
Україні як засобу протидії експансії європейських брендів, виробників 
і постачальників сировини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91356  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаговець Віта 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 "Нерівномірність розвитку регіонів як загроза 
економічній безпеці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянута актуальність дослідження розвитку регіонів в системі 
економічної безпеки. Проаналізована диспропорційність соціально-
економічного розвитку регіонів України, виявлені основні чинники 
неоднорідності їх розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91357  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Филипенко Олена Михайлівна, Дядюк Марина 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 діагностики фінансової кризи 
підприємства на основі теорії нечітких множин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст та послідовність процесу діагностики 
ймовірності виникнення фінансової кризи та ступеня її глибини на 
прикладі підприємств роздрібної торгівлі на основі теорії нечітких 
множин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91358  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімченко Ольга Дмитрівна  
 
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 "Технологія оцінювання ефективності продажів через 
Інтернет-магазин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологія оцінювання ефективності продажів через Інтернет-
магазин ґрунтується на засадах інтегрального та матричного методів 
оцінки та передбачає послідовні етапи щодо визначення одиничних та 
інтегрального показників на основі бального методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91359  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглова Олена Анатоліївна, Тімченко Ольга Дмитрівна, Стоян 
Євген Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання якості торговельного 
обслуговування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91360  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калєнік Ксенія Володимирівна, Гросул Вікторія 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 комплексної оцінки конкурентного 

потенціалу підприємств ресторанного господарства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91361  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калєнік Ксенія Володимирівна, Гросул Вікторія 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 "Методичний інструментарій визначення стадії 

життєвого циклу підприємств ресторанного господарства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід дозволяє визначити стадії життєвого циклу у 
динаміці для підприємств ресторанного господарства, створити 
інформаційний базис для визначення комплексу управлінських 
рішень формування конкурентної стратегії підприємств ресторанного 
господарства у перспективному періоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91362  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Вікторія Анатоліївна, Зубков Сергій Олександрович  
 
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 оцінки 

конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено систему показників оцінки конкурентоспроможності 
бізнес-моделі підприємства торгівлі, обґрунтовано структурно-логічну 
схему комплексної оцінки конкурентоспроможності вказаної бізнес-
моделі. На основі діаграми Ісікави визначено потенційні конкуренті 
переваги та ідентифіковано "проблемні місця", які впливають на 
рівень конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91363  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синицина Галина 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 ефективності реклами на 

підприємствах роздрібної торгівлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність процесу оцінювання 
ефективності реклами на прикладі підприємств роздрібної торгівлі на 
основі поєднання комунікативних та економетричних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91364  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна  
 
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 стратегії 

підприємства за показниками господарсько-фінансової діяльності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст та послідовність ефективності стратегії 
підприємства на стадіях її розробки та реалізації, ґрунтується на 
оцінці показників ефективності господарсько-фінансової діяльності, 
дозволяє обґрунтовано приймати рішення щодо вибору та доцільності 
реалізації вибраної стратегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91365  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Управління 
конкурентоспроможністю в автотранспортних підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті існуючі підходи до управління конкурентоспроможністю 
підприємства, встановлені їх переваги і недоліки. Виходячи із 
теоретичних основ проектування систем управління, запропонована 
власна методика управління конкурентоспроможністю підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91366  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нефьодов Леонід Іванович, Філь Наталія Юріївна, Біньковська 
Анжела Борисівна, Кононихін Олександр Сергійович  

 
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 "The expert system for 
monitoring and preventing natural emergency situations on automobile 
highways"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянута експертна система моніторингу і попередження 
природних надзвичайних ситуацій на автодорогах. Експертна система 
дозволить формалізувати процедуру оцінки джерел природних 
надзвичайних ситуацій на автодорогах і науково обґрунтовано  
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прийняти рішення про попередження природних надзвичайних 
ситуацій на автодорогах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91367  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Трищук Надія Михайлівна, Савохіна Марина Володимирівна  

 
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 "Первая доврачебная помощь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для організації аудиторної та позааудиторної 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах кредитно-
модульної системи навчання відповідно до навчальної програми з 
дисципліни "Перша долікарська допомога" для спеціальності 
"Фармація".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91368  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Володимир Валентинович, Сафіуліна Зулейха Рашитівна, 
Кобець Марина Миколаївна, Чегринець Анна Андріївна  

 
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 "Этика и деонтология в фармации: учебное пособие 
для иностранных студентов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми 
та містить питання належного виконання професійних обов'язків 
провізорами та фармацевтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91369  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук Роман Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підсистема взаємодії з постачальниками 
"EnergySuite DataExchange"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію обміну інформацією компанії, 
яка виконує роль Оператора системи розподілу (ОСР), з компаніями, 
які виконують роль Постачальника електричної енергії, за 
визначенням нової моделі ринку електричної енергії, що 
запроваджена Законом України "Про ринок електричної енергії".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91370  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Михалевич Микола Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування та вибір 
складових алгоритмів блоку керування автоматизованими 
пристроями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто структуру блоку керування, структурну схему 
модуля контролера, що безпосередньо виконує керування, можливі 
випадки реалізації процесу керування, запропоновано алгоритм 
реалізації процесу керування автоматизованою коробкою передач, 
розглянута електрична принципова схема електронного блоку 
керування, описані її складові елементи та порядок роботи 
мікроконтролера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91371  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Михалевич Микола Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Проведення стендових 
випробувань системи керування коробкою передач та проведення 
випробувань на працездатність і швидкодію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто стенд для проведення експериментальних 
досліджень, підібрані зусилля на відповідних передачах 
автоматизованої коробки передач, описані результати 
експериментального дослідження керування автоматизованою 
коробкою передач, описані процеси ввімкнення елементів коробки 
передач, розглянута швидкодія роботи автоматизованої системи та 
проаналізовано працездатність коробки в різних умовах експлуатації 
транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91372  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна, Харченко 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Реєстр власних 

назв садово-паркових об'єктів як складових зелених насаджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше описано парки м. Києва як об'єкти національного та 
місцевого значення. Інформацію класифіковано у вигляді таблиць, у 
яких додатково міститься інформація про садово-паркові об'єкти, 
розташовані на конкретній території (напр., ландшафтний заказник, 
комплексна пам'ятка природи, парк-пам'ятка садово-паркового 
мистецтва тощо).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91373  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Тімонін Володимир Олексійович, 

Маций Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній 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 "Програма формування вхідних даних для 
розрахунку характеристик гальмування багатовісних транспортних 
засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, яке здійснює 
завантаження та збереження інформації для розрахунку 
характеристик гальмування багатовісних транспортних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91374  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Михалевич Микола Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Моделювання руху 
транспортного засобу з механічною автоматизованою трансмісією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто математичну модель транспортного засобу з 
механічною автоматизованою трансмісією, складено матрицю зміни 
крутного моменту двигуна, відображено результати імітаційного 
моделювання, а саме процес перемикання передач під час розгону 
транспортного засобу з автоматичною трансмісією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91375  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
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)  Наукова стаття "Граматична сполучуваність слів: синтаксично 
вільні і синтаксично нечленовані словосполучення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено специфіку граматичної сполучуваності 
компонентів у структурі синтаксично нечленованих словосполучень з  
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опертям на категорію синтаксичної зв'язаності. Визначено основні 
ознаки, що детермінують граматичну сполучуваність компонентів: 
частиномовна належність ядерного компонента, його категорійне 
значення; категорійні ознаки ядерного компонента; семантичне 
спрямування залежного компонента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91376  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Тімонін Володимир Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перебору варіантів під'єднання 
двох контурів гальмового приводу до гальмових камер відповідних 
вісей багатовісного транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що дозволяє 
визначити раціональні схеми під'єднання контурів гальмового 
приводу транспортного засобу до двосекційного гальмового крана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91377  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
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)  Наукова стаття "Двовимірна типологія синтаксично нечленованих 
одиниць через призму наукової дискусії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність дослідження зумовлена потребою цілісного вивчення й 
упорядкування структурних і семантичних типів нечленованих 
синтаксичних одиниць. Створення структурної та семантичної 
типологій синтаксично нечленованих одиниць сприятиме 
розв'язанню проблемних питань функційної синтаксичної теорії, 
зокрема визнанню в синтаксичній системі сучасної української 
літературної мови синтаксично нечленованих одиниць як  
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нормативних та розв'язанню дискусійних проблем, що стосуються 
специфічної білатеральної структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91378  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Тімонін Володимир Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення уповільнення 
багатовісного транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що формує 
вихідні дані для розрахунку параметрів гальмування колісного 
транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91379  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Тімонін Володимир Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення динамічного 
навантаження на вісі багатовісного транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що формує 
вихідні дані для розрахунку параметрів гальмування колісного 
транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91380  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна  
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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 "Картотека назв 
рослин українською і латинською мовами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картотека презентує латиномовні та україномовні назви рослин 
переважно деревних порід, які зростають на міських зелених 
територіях, у парках та скверах, ботанічних садах. Назви подано за 
алфавітом латиницею, є український переклад. Із метою полегшення 
роботи з картотекою міститься інформація, пов'язана із ботанічною 
класифікацією. Скорочення, вжиті при написанні термінів, є 
загальноприйнятими у подібних видах словників. Картотека створена 
для поліпшення координації роботи з науковою термінологією і 
призначена для студентів, працівників Міськзеленбуду, 
природоохоронних, політичних та громадських організацій, а також 
усім, хто цікавиться назвами деревостанів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91381  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Тімонін Володимир Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розрахунку і побудови 
залежностей характеристик гальмування багатовісних транспортних 
засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, яке здійснює 
розрахунок і побудову залежностей характеристик гальмування 
багатовісних транспортних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91382  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович, Тімонін Володимир Олексійович  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення координат 
розташування центру ваги багатовісного транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що формує 
вихідні дані для розрахунку параметрів гальмування колісного 
транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91383  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Каталог цінних 
порід дерев та кущів парків і скверів м. Києва (на прикладі Ботсаду 
НУБіП України)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентований каталог цінних порід дерев та кущів парків і скверів 
м. Києва укладено на фактичному матеріалі Ботсаду НУБіП України. 
Виконано у вигляді 2-х таблиць. Ботанічні назви рослин подаються 
двома мовами. Зазначається тип крони окремо взятих екземплярів. 
Особливо "цінні" позначені знаком "+". У таблиці 2 до основних 
відомостей про рослину додано інформацію про тип листя, його 
фактуру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91384  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна, Шинкарук Олександра 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування термінологічної грамотності в 
контексті лінгвістичного опису цінних порід дерев"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі описано джерельну базу термінів, аби правильно укладати 
картотеки, реєстри, списки, словники, в яких позиціонується дво- та 
трикомпонентна структура, у складі яких виділяють ядро і 
узгоджене/неузгоджене означення, прикладку; ступінь адаптації 
термінів у сучасних європейських мовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91385  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Вакулик Ірина Іванівна, Харченко 

Світлана Василівна, 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Лінгвістичне описування назв зелених насаджень на  

основі термінологічних стандартів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опрацьовано теоретико-методологічні підходи у вивченні об'єктів 
дослідження, що уможливило тлумачення терміна як частини 
термінологічної матриці відповідної галузі знань. Визначено критерії 
лінгвістичного опису назв зелених насаджень на основі 
термінологічних стандартів.  Розроблено нормативні складові, які 
долучатимуться до визначення критеріїв методики лінгвістичного 
описування назв зелених насаджень та сприятимуть грамотному 
веденню наукової документації ботанічних садів, природоохоронних 
організацій. Проаналізовано категорію оцінки та визначено місце й 
роль оцінного компонента в лексичному значенні слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91386  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневський Валентин Павлович, Гаркушенко Оксана Миколаївна, 

Князєв Святослав Ігоревич, Чекіна Вікторія Денисівна, Гречішкін 
Олександр Володимирович  

 
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 

"Трансформаційний потенціал цифровізації економіки України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено цілісний комплекс теоретичних і науково-методичних 
положень, що визначають трансформаційний потенціал цифровізації 
економіки України та шляхи його підвищення з урахуванням 
специфічних обставин її готовності до цифрових і виробничих 
трансформацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91387  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Ольга Федорівна, Амоша Олександр Іванович, Антонюк 
Валентина Полікарпівна, Залознова Юлія Станіславівна, Шамілева 
Лариса Леонідівна, Панькова Оксана Володимирівна, Шастун Анна 
Дмитріївна, Касперович Олександр Юрійович  

 
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 науково-дослідну роботу "Соціальна 
відповідальність в забезпеченні розвитку трудової сфери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено концептуальні та науково-методичні підходи до оцінки 
кон'юктури ринку праці та представлена апробація методики з 
визначенням майбутніх обсягів попиту і пропозиції, рівня їх 
збалансованості. Здійснена оцінка стану та проблем трансформації 
ринку праці з визначенням шляхів їх вирішення на основі 
впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу і 
держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91388  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
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 2 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 91)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Представлений підручник для 2 класу доповнює авторську систему 
вивчення української мови слабкочуючими учнями спеціальних 
закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української 
школи. Підручник вміщує 16 тем на 130 сторінках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91389  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсентьєв Олександр Вікторович, Стук Владислав Олегович, Стук 

Олег 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 "ЛигаТакси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це автоматизація або облік процесів, що 
відбуваються у ході діяльності транспортного підприємства, 
диспетчерської служби, інформаційного центру або схожого за родом 
діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91390  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Світлана Михайлівна (Лана Ищенко)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "Как ты думаешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник створений на базі запатентованого дослідження 
"Природний Формат Мислення людини" та допомагає розкрити 
особливості дані людині від народження. Метод не дає поради, не 
говорить про ваші помилки, не лізе в душу, не визначає рівень знань 
або компетентність; інструмент не є психологічним і оснований на 
фізіології людини та допомагає зрозуміти Унікальність і Призначення 
кожного, пояснюючи в чому вони полягають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91391  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Олександр Якимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Отримання водню з відновлювальних джерел 

енергії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір викладений у вигляді презентації із зображувальними 
та графічними елементами, що допоможе слухачу краще сприймати 
отриману інформацію. Основна мета твору, розглянути питання щодо 
отримання водню з відновлювальних джерел енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91392  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
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 2 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (Н 90)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений підручник для 2 класу доповнює авторську систему 
вивчення української мови глухими учнями спеціальних закладів 
загальної середньої освіти в умовах Нової української школи за 
двомовним підходом (з використанням української жестової мови).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91393  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Управління професійним розвитком викладачів кафедр 
менеджменту університетів Республіки Польщі: системний підхід"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління професійним розвитком викладачів 
кафедр менеджменту  університетів  Республіки  Польщі:   системний 
підхід : монографія / Ірина Миколаївна Андрощук. - Луцьк : АКВА 
ПРІНТ, 2018. - 332 с. 

 
 
Анотація   

Проаналізовано і схарактеризовано системний підхід до управління 
професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту 
університетів Республіки Польщі. Розкрито концептуальні засади 
моделювання системи управління професійним розвитком викладачів 
кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі, представлено 
методичні рекомендації щодо впровадження цієї системи та робочу 
програму курсу "Система управління професійним розвитком 
викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91394  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук 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)  Наукова стаття "Стратегічне управління кадровим потенціалом 
університетів Республіка Польща"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрощук І. М. Стратегічне управління кадровим 
потенціалом університетів Республіка Польща / Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал : Вид-во СумДПУ 
імені А. С. Макаренка, 2018. - № 5 (79). - С. 3-12. 

 
Анотація   

Метою наукової розвідки є аналіз стратегічного управління кадровим 
потенціалом університетів Республіки Польщі у співвідношенні з 
загальною стратегією розвитку університетів. Для досягнення 
поставленої мети і розв'язання поставлених завдань використано 
комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: 
аналіз, зіставлення, індукція та дедукція, систематизація й 
узагальнення, проблемно-прогностичний метод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91395  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна Григорівна  
 
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 "Педагогічна аксіологія в умовах модернізації 
професійно-педагогічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжна Т. Г. Педагогічна аксіологія в умовах 
модернізації професійно-педагогічної освіти: монографія /                          
за наук. ред. О. В. Уваркіної. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. - 128 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено результати наукового дослідження 
педагогічної аксіології як одного з методологічних орієнтирів 
модернізації професійно-педагогічної освіти; показано, що 
особистісний вимір педагогічної аксіології дозволяє унікальним 
чином, через ціннісні пріоритети в освіті, підкреслити центральне 
положення людини, її внутрішнього світу в педагогічній системі 
шляхом розгляду залежності стану освітньої сфери, її розвитку і 
перспектив від аксіосфери вчителя; обґрунтовано необхідність 
вивчення професійно-педагогічних аксіологічних орієнтирів як 
системоутворюючого компонента не тільки смислової сфери 
особистості педагога, але й освітньої системи; розроблено типологію 
ціннісних орієнтацій в освітній сфері; визначено, що праксеологічний 
аспект педагогічної аксіології пов'язаний із суб'єктивним 
філософським розумінням якісного рівня професіоналізму і фахової 
зрілості педагога; розкрито пріоритети в структурі професійно-
педагогічних ціннісних орієнтацій; експліковано технології розвитку 
аксіосфери майбутнього вчителя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91396  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна 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)  Наукова стаття "Аксіологічний аспект навчання у вищій професійній 
школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжна Т. Г. Аксіологічний аспект навчання у 
вищій професійній школі [Електронний ресурс] Збірник наукових 
праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. - 2017. - Вип. 1 (27). - Режим доступу до журн.: 
http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91397  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Тетяна 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)  Стаття "Формування андрагогічної компетентності викладачів 
освіти дорослих у процесі професійної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжна Т. Г. Формування андрагогічної 
компетентності викладачів освіти дорослих у процесі професійної 
підготовки / Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору 
освіти  впродовж життя : (збірник матеріалів Першого Міжнародного 
науково-практичного WEB-форуму (Київ - Харків, 26-28 березня 2019 р.). 
Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного 
університету. Вип. 1. - 2019. - с. 169. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91398  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малолітнева Веста Костянтинівна, Джабраілов Руслан Аятшахович  
 
Повне ім'я або 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 "Strategic Public Procurement: Facilitating Sustainable 
Development in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Malolitneva V., Dzhabrailov R. Strategic Public 
Procurement: Facilitating Sustainable Development in Ukraine / European 
Journal of Sustainable Development (2019), 8, 2, 91-100. 

 
Анотація   

У статті проводиться дослідження потенційного використання та ролі 
публічних закупівель для досягнення цілей сталого розвитку, зокрема 
вирішення соціальних, економічних та екологічних викликів, які 
стоять перед світом. У статті запропоновано змінити коцептуальні 
засади здійснення публічних закупівель шляхом переорієнтації цілей 
закупівель, зокрема з лише економічного використання державних 
коштів на досягнення довгострокових цілей держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91399  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малолітнева Веста Костянтинівна, Джабраілов Руслан Аятшахович  
 
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 "The Promotion of Sustainable Development through 
Trade Instruments in the EU: Case Study for Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Malolitneva V., Dzhabrailov R. The Promotion of 
Sustainable Development through Trade Instruments in the EU: Case 
Study for Ukraine / European Journal of Sustainable Development (2018), 
7, 2, 165-174. 

 
Анотація   

У статті проводиться аналіз досвіду Європейського Союзу з 
використання торговельних інструментів для реалізації сталого 
розвитку. Детально розглядається питання використання угод ЄС 
нового покоління, які містять розділи, присвячені сталому розвитку. 
На основі аналізу торговельної політики ЄС запропоновано змінити 
концептуальні засади реалізації торговельної політики України з 
метою досягнення цілей сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91400  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Елеонора Миколаївна, Онул Наталія Михайлівна, 
Антонова Олена Василівна, Головкова Тетяна Аркадіївна, Калінічева 
Вікторія Василівна  

 
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)  Навчальний посібник "Термінологічний словник з гігієни та екології 
(україно-російсько-англійський)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Термінологічний словник з гігієни та екології 
(україно-російсько-англійський) (за редакцією професора                           
Е. М. Білецької) / Е. М. Білецька, Н. М. Онул, О. В. Антонова,                   
Т. А. Головкова, В. В. Калінічева. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 187 с. 

 
Анотація   

Словник загальної термінології з дисципліни "Гігієна та екологія" 
складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, 
містить понад 900 тлумачень найбільш уживаних сучасних термінів і 
терміносполучень та їх переклад російською й англійською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91401  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогод Наталія Петрівна, Мироненко Ірина Євгеніївна (Драч), 
Швець Євгенія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Основи інтелектуальної 
власності" для студентів спеціальності 136 - металургія, 
(магістерський рівень)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки та індивідуальні завдання до 
вивчення дисципліни "Основи інтелектуальної власності" для 
студентів спеціальності 136 - металургія, (магістерський рівень) / 
Укладачі: Н. П. Корогод, І. Є. Драч, Є. С. Швець - Дніпро : НМетАУ, 
2018. - 76 с. 

 
 
Анотація   

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Основи інтелектуальної 
власності", наведено перелік рекомендованої літератури. Призначена 
для студентів спеціальності 136 - металургія (магістерський рівень). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91402  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогод Наталія Петрівна, Мироненко Ірина Євгеніївна (Драч)  
 
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 "Управління маркетинговою діяльністю в 
проекті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корогод Н. П., Драч І. Є. Управління маркетинговою 
діяльністю в проекті : Навчальний посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2019. - 44 с. 

 
 
Анотація   

Розглянуто основні поняття та завдання маркетингу проекту; 
складові комплексу маркетингу: товарну, цінову, комунікаційну 
політики; особливості договірних відносин у проекті; наведено 
перелік рекомендованої літератури та контрольних запитань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91403  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогод Наталія Петрівна, Мироненко Ірина Євгеніївна (Драч), 
Новородовська Тетяна Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Маркетинг інтелектуальної 
власності" для студентів спеціальності 8.18010011 - інтелектуальна 
власність. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Маркетинг інтелектуальної власності" для 
студентів спеціальності 8.18010011 - інтелектуальна власність. 
Частина 1 / Укл.: Н. П. Корогод, І. Є. Драч, Т. С. Новородовська. – 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. - 56 с. 

 
 
Анотація   

Містить робочу програму, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Маркетинг інтелектуальної 
власності", питання для заключного контролю та перелік 
рекомендованої літератури. Призначені для студентів заочної форми 
навчання спеціальності 8.18010011 - інтелектуальна власність. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91404  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогод Наталія Петрівна, Новородовська Тетяна Сергіївна, 
Мироненко Ірина Євгеніївна (Драч)  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Введення у спеціальність та 
інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності" для 
студентів спеціальності 073 - менеджмент, спеціалізації - 
інтелектуальна власність (магістерський рівень)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки та індивідуальні завдання до 
вивчення дисципліни "Введення у спеціальність та інтелектуальна 
власність у сфері інноваційної діяльності" для студентів спеціальності 
073 - менеджмент, спеціалізації - інтелектуальна власність 
(магістерський рівень) / Укл.: Н. П. Корогод, Т. С. Новородовська,           
І. Є. Драч. – Дніпро : НМетАУ, 2017. - 33 с. 

 
 
Анотація   

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Введення у спеціальність та 
інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності", наведено 
перелік рекомендованої літератури. Призначена для студентів 
спеціальності 073 - менеджмент, спеціалізації - інтелектуальна 
власність (магістерський рівень) заочної форми навчання. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

481 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91405  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сак Альона 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)  Книга планер "IELTS WORKOUT PlannerBook"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

252 сторінки оригінального тексту. 78 стор. - поради стосовно 
підготовки до міжнародного іспиту IELTS. 90 cтор. - Daily planner.           
12 стор. -  Air Baloon tracker - вправа для аналізу роботи впродовж 
тижня. 15 стор. - Weekly Planner, кожна сторінка супроводжується 
Habit tracker в правому нижньому кутку. 2 стор. - Introduction/How to 
use PlannerBook.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91406  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91407  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91408  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "Keeper of the inner world"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному альбомі представлено 12 авторських фортепіанних 
композицій: "Out of the darkness", "The Road", "Sweet Flower of 
Hope", "Moonlight Passion", "Memories", "Wind's Lullaby", "Secred 
Delight", "Inspired by you", "Valley of fallen stars", "Dreamer", "Follow 
the sky", "Sundown".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91409  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полуніна Лілія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Висунення версій та планування на початковому етапі 

розслідування незаконного збирання з метою використання або 
використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 
таємницю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полуніна Л. В. Висунення версій та планування на 

початковому етапі розслідування незаконного збирання з метою 
використання або використання відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таємницю / Актуальні проблеми 
правознавства : Збірник наукових праць. - Вип. 1. - 2019. - С. 145. 

 
Анотація   

Досліджено питання організації розслідування незаконного збирання 
та розголошення комерційної або банківської таємниці на 
початковому етапі. Узагальнено криміналістичні рекомендації щодо 
аналізу криміналістично значущої інформації, висунення 
криміналістичної версії, планування розслідування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91410  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полуніна Лілія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Поняття комерційної таємниці як предмета злочинного 

посягання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полуніна Л. В. Поняття комерційної таємниці як 

предмета злочинного посягання / National Law Journal : Teory And 
Practice. - N 2 (36). - 2019. - С. 124. 

 
Анотація   

У статті розглядаються проблемні питання визначення поняття 
"комерційна таємниця" у чинному законодавстві України. 
Здійснюється аналіз юридичної літератури, яка дає визначення 
комерційної таємниці як одного з елементів криміналістиної 
характеристики злочинів, пов'язаних зі збиранням та розголошенням 
комерційної або банківської таємниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91411  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Інюшкіна Олена Олександрівна, Гриценюк Наталія Андріївна, 

Добранчук Олег Леонідович, Кунда Євген Миколайович, Крячок Ігор 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОКСІМА РІСЕРЧ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Pharmxplorer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних являє собою систему дослідження фармацевтичного ринку 
та включає в себе дані про ціни, об'єми роздрібних продажів у 
грошовому та натуральному вираженні лікарських засобів, виробів 
медичного призначення, косметики, біологічно активних речовин, 
дитячого харчування, дезінфікуючих засобів. База даних містить дані 
про ціни, об'єми в грошовому та натуральному вираженні 
госпітального споживання лікарських засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91412  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Адаптивні системи навчання: сутність, 
характеристика, стан використання у вітчизняних закладах 
педагогічної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено сутність адаптивних систем навчання на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що являють 
технологію, яка автоматично налаштовує навчальний контент 
відповідно до фактичного рівня навчальних досягнень учня/студента, 
який ця технологія і визначає, а також відповідно до індивідуальних 
особливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91413  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Зарубіжний досвід використання хмарних 
технологій в інклюзивній освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено аналіз зарубіжного досвіду використання 
хмарних технологій в інклюзивній освіті, організації навчання дітей з 
особливими потребами. Приклади таких країн як Великобританія 
(Північна Ірландія, Шотландія), Канада, Малайзія, США показує, що 
характеристики хмарних обчислень дозволяють акумулювати, зберігати, 
обмінюватися та спільно працювати з  різноманітними дидактичними 
матеріалами у прийнятному форматі, що дозволяє дітям з особливими 
потребами долати бар'єри на шляху до навчання, демонструвати 
освітні досягнення в можливий їм спосіб, бути успішними. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91414  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Юлія 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)  Наукова стаття "Електронна інклюзія як ефективна стратегія 
забезпечення доступності і відкритості освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто поняття електронної інклюзії, що визнана 
світовою спільнотою як ефективна стратегія забезпечення відкритості 
освіти, її доступності для різних верств населення незалежно від 
національності, раси, рівня доходу, соціального стану, місця 
проживання, функціональних обмежень і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91415  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Юлія Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття"Еволюція хмарних обчислень як актуального засобу 

навчання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито зміст поняття хмарних обчислень  як актуального 
засобу навчання; представлено технічну еволюцію та характеристики 
сучасних хмарних технологій; описано моделі надання хмарних 
послуг; розглянуто хмарне рішення Microsoft Office 365 для 
навчальних закладів; проаналізовано переваги та потенційні 
проблеми використання хмарних технологій в освіті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91416  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявцев 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 "Система управління бізнес-процесами 
"АйДок" ("СУБП "АйДок")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексна система-платформа-конструктор управління 
підприємством, його бізнес-процесами та іншими його системами, 
через взаємне інтегрування та маршрутизацією по візуально 
описуваних схемах стандарту BPMN 2.0 із додаванням анотацій, 
функцій та інших компонентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91417  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
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 "Обіймай мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91418  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Концептуальні 

основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлюються основні положення щодо протидії 
насильницьким злочинам щодо дітей. Проводиться дескрипція стану 
наукової розробки тематики протидії злочинам щодо дітей та 
нормативно-правового регулювання діяльності з протидії цим 
злочинам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91419  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телевізійного фільму "Рюрик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91420  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Миколаївна, Момот Володимир Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 стратегічного розвитку підприємства з 

урахуванням ендогенних факторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено критичний аналіз існуючих моделей стратегічного 
розвитку підприємства та зроблено висновок про необхідність 
подальшого розвитку відповідних напряму комбінування моделей, що 
базуються на концепції життєвого циклу організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91421  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Миколаївна, Момот Володимир Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Ідентифікація стратегій економічної поведінки 

робітників на сучасному ринку труда в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз головних стратегій економічної поведінки, які 
вибирають робітники на ринку праці, та визначено наслідки впливу 
вибраної стратегії на організаційну культуру підприємств, до яких 
приходять ці робітники.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91422  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудролюбова 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук "Методика навчання сольфеджіо молодших школярів у 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика Мудролюбової - інноваційна модель навчання сольфеджіо 
на основі авторського дидактичного методу роботи на уроці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91423  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Петрович, 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 "Імітаційна модель програмного керування 
швидкістю обертання двигунів із застосуванням широтно-імпульсної 
модуляції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створена з метою практичної реалізації моделі управління кроковим 
двигуном за заданим законом зміни швидкості обертання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91424  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Работоспособность двигателей 
внутреннего сгорания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описується кривошипно-безшатунний двигун внутрішнього згоряння 
і розглядаються його переваги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91425  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Ірина Володимирівна, Зажарська Надія Миколаївна, Палій 
Анатолій 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)  Науковий твір "Ветеринарно-санітарна оцінка м'ясних продуктів за 
мікробіологічним ризиком (Listeria spp.) в умовах м'ясопереробних 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогодні найбільші труднощі та найбільші витрати пов'язані з 
профілактикою контамінації продуктів харчування патогенними 
мікроорганізмами, а саме лістеріями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91426  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Юрій Михайлович, Дорогань-Писаренко Людмила 
Олександрівна, Тютюнник 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 "Система показників оцінювання ринкової активності 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті запропоновано систему показників, що характеризують 
ефективність використання капіталу власників та відображають 
положення підприємства на фондовому ринку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91427  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Юрій Михайлович, Тютюнник 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 "Напрями аналізу фінансової стійкості суб'єктів державного 

сектору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено нормативно-правову базу формування фінансової 
звітності суб'єктів державного сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91428  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладченко Володимир 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 "Збірка графічних 

зображень з включенням слова "МIRAGE" ("Збірка "MIRAGE")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку із двох графічних зображень, з включенням, 
накресленого синім кольором, літерами жирного, карбованого, з 
квадратними засічками, шрифту, слова "MIRAGE".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91429  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод лечения 

бронхиальной астмы методом Бутейко в комплексе с практикой 
Цигун"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91430  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаталієв Шаміль Наміг огли (Фаталиев Шамиль Намиг оглы)  
 
Повне ім'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 

"Психокоррекционный коучинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91431  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Сергій 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)  Опис гри "Ночной" настольный теннис"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра являє собою варіант настільного тенісу, який грається в 
приміщенні без вікон і освітлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91432  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прошенко Наталія Сергіївна, Бушанська Олександра 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)  Навчальний наочний посібник "Знай-ка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прошенко Н. С. Изучение состава числа первого 
десятка. Днепр : ЛИРА. - 100 с. 

 
Анотація   

Посібник "Знай-ка" навчить дитину рахувати та вивчити склад числа 
першого десятка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91433  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  INTUI (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 "By my side"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Англомовна пісня, в якій співається про кохання чоловіка до жінки, 
під назвою "By my side".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91434  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Музика Поп-дівчина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91435  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Музика Поп-дівчина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91436  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Музичний ящик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91437  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 31"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91438  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 30"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91439  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 29"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91440  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 28"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91441  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 27"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91442  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Гіппо Мексика 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91443  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Гіппо Мексика 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91444  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Гіппо Мексика 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91445  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Космічна гра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91446  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 26"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91447  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 25"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91448  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 24"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91449  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 23"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91450  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 22"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91451  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитяча мелодія 21"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91452  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитячий лаунж 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91453  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитячий лаунж 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91454  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитячий лаунж 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91455  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитячий лаунж 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91456  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Дитячий лаунж 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91457  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Гіппо YouTube 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91458  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Гіппо YouTube 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91459  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
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 "Гіппо Тюнінг автомобілів Повний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фонова мелодія для ігор на різних платформах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91460  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрішенець Микола Михайлович, Павлова Олена Миколаївна, 

Павлов Костянтин 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 "Просте товарне виробництво і зародження мануфактур 

в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії досліджено процес переростання простого товарного 
виробництва у  розвинене зародження кооперацій праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91461  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова 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)  Монографія "Товарна форма організації суспільного виробництва в 

умовах розвитку національної економіки України (другої половини 
XVII - кінця XVIII ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Показується розвиток товарного виробництва в магнатських, 
козацьких і селянських господарствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91462  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Костянтин 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 "Регулювання інвестиційно-житлових відносин в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: К. В. Павлов Регулювання інвестиційно-житлових 
відносин в Україні. - Монографія. - Рівне : НУВГП, 2013. - 250 с. 

 
Анотація   

При визначенні теоретико-методологічних основ регулювання 
інвестиційно-житлових відносин в монографії розглянуто сутність, 
суб'єкти та об'єкти інвестиційних відносин, трансформацію 
державного регулювання інвестиційно-житлових процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91463  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Костянтин Володимирович, Павлова 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)  Монографія "Формування та регулювання конкурентних відносин на 
регіональних ринках житла України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлов К. В., Павлова О. М. Формування та 
регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла 
України : монографія / К. В. Павлов, О. М. Павлова. - Луцьк : 
видавництво "Терен", 2019. - 542 с. 

 
Анотація   

В монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти щодо 
формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних 
ринках житла України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91464  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Валентина Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Монографія "Экономическая теория перемены деятельности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лебедева В. К. Экономическая теория перемены 
деятельности: Научное издание, 2-ое, дополненное. - ООО "Принтхаус 
"Римм", 2015. - 236 с. 

 
Анотація   

В монографії знайшли теоретичне узагальнення роботи різних років, 
які досліджували принципово нові тенденції переміни діяльності, 
котрі, на думку автора, витискають розподіл праці і визначають 
характер соціально-економічного розвитку наступної епохи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91465  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Монографія "Экономико-теоретическое знание: опыт философско-
научного тестирования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тарасевич В. Н. Экономико-теоретическое знание: 
опыт философско-научного тестирования / В. Н. Тарасевич. - 
Днепропетровск, 2014. - 110 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91466  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Монографія "Государственный капитализм: ренессанс versus 
забвение"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тарасевич В. Н. Государственный капитализм: 
ренессанс versus забвение: монография. – Днепропетровск : ЧМП 
"Экономика", 2016. - 140 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91467  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Монографія "Экономико-теоретическое знание: универсумные 
императивы, гипотезы, опыты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тарасевич В. Н. Экономико-теоретическое знание: 
универсумные императивы, гипотезы, опыты: монография /                     
В. Н. Тарасевич. - М. : ТЕИС, 2013. - 600 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91468  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Монографія "Інноваційна динаміка національної економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завгородня О. О. Інноваційна динаміка національної 
економіки: монографія / О. О. Завгородня. - Дніпропетровськ : Пороги, 
2014. - 408 с. 

 
Анотація   

У монографії з еволюційних та синергетичних позицій досліджено 
теоретико-методологічні засади інноваційної динаміки національної 
економіки. Визначено її зміст, джерела, рушійні сили, процесуальні 
атрибути, екстерналії та спрямованість на удосконалення генетики 
економічної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91469  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоцерківець Володимир Вікторович  
 
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)  Монографія "Нова економіка: зміст та еволюція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоцерківець В. В. Нова економіка: зміст та 
еволюція: монографія / В. В. Білоцерківець. - Дніпропетровськ : Січ, 
2013. - 366 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено проблеми змісту та еволюції нової 
економіки. Визначено її основні типи та їх специфічні риси, 
акцентовано увагу на авангардному характері нової економіки 
постіндустріального типу. Розкрито новоекономічні засади 
економічної динаміки в провідних країнах світу та України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91470  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Онищенко Світлана Володимирівна, 
Матковський Андрій Всеволодович, Маслій Олександра Анатоліївна 
(Пугач Олександра Анатоліївна)  

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

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

твору (творів)  Монографія "Економічна безпека держави: оцінювання та 
стратегічні орієнтири забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економічна безпека держави: оцінювання та 
стратегічні орієнтири забезпечення [монографія] / О. В. Комеліна,           
С. В. Онищенко, А. В. Матковський, О. А. Пугач. - Полтава : 
ПолтНТУ, 2013. - 202 с. 

 
Анотація   

Розкрито теоретичні та концептуальні основи економічної безпеки  
держави. Досліджено сутність системоутворюючих складових 
економічної безпеки України. Аргументовано особливості впливу 
загроз на стан національної безпеки. Узагальнено вітчизняний і 
зарубіжний досвід формування методичних підходів щодо оцінювання 
рівня економічної безпеки.  Визначено та проаналізовано сучасний 
стан та тенденції рівня економічної безпеки. Обґрунтовано стратегічні 
орієнтири забезпечення економічної безпеки та механізм їх реалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91471  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій Олександра Анатоліївна 
(Пугач Олександра 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Загрози економічній безпеці України: сутність, 
оцінювання та механізм упередження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загрози економічній безпеці України: сутність, 
оцінювання та механізм упередження [монографія] / С. В. Онищенко, 
О. А. Пугач. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 337 с. 

 
Анотація   

Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання виникнення і 
поширення загроз економічній безпеці України. Розкрито сутність 
загроз, здійснено їх багатокритеріальну класифікацію та узагальнено 
зарубіжний досвід упередження загроз. Проаналізовано сучасні 
тенденції поширення загроз за складовими економічної безпеки 
національної економіки. Розкрито взаємозв'язок між економічною 
безпекою та рівнем тіньової економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91472  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 

Баранов Євген Юрійович, Дегтярьов Максим Олександрович, 
Єрмоленко Євгенія Олександрівна, Квітка Марія Марківна, 
Стрілкова Ірина Миколаївна, Литвин Микола Гаврилович, 
Аксьоненко Олександр Володимирович, Хархула Юрій 
Олександрович, Бердник Олександр Іванович, Прокопчук Олександр 
Олександрович, Снєгірьов Ігор Лукич  

 
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 "Научно-технический отчет 

"Определение перспективных направлений разработок ГП "КБ 
"Южное" по результатам анализа мирового рынка РКТ и вооружений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є глибоким та різнобічним професійним маркетинговим аналізом 
всесвітнього ринку ракетно-космічної техніки та озброєнь. 
Підсумковими результатами твору є висновки щодо проведеного 
аналізу, перелік тенденцій та перспектив розвитку світового ринку у 
контексті окремих цільових технологій - складових ракетно-космічної 
техніки, та набір професійних рекомендацій щодо товарної стратегії 
ДП "КБ "Південне".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91473  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Світлана Валеріанівна  
 
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 до пісні "Я не знала, мама (Мама, моя мама)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91474  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Сокольська Рената Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опорний конспект лекцій "Основи менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зелікман В. Д., Сокольська Р. Б. Основи менедженту: 

опорний конспект лекцій. - Дніпропетровськ : ДІПОпром, 2004. - 73 с. 
 
Анотація   

В опорному конспекті наведені матеріали лекцій усіх тем дисципліни 
"Основи менеджменту", розглянуті основні поняття, функції та 
методи управління організаціями в сучасних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91475  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотничек Олена Володимирівна (Helenochka Sotnychek)  
 
Повне ім'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 "Соціальна Е-платформа "Крамничка 

Добра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтернет-платформа соціального підприємництва для допомоги і 
підтримки людей з інвалідністю, онкохворих, ветеранів та інших 
вразливих груп, їх навчання і працевлаштування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91476  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Сокольська Рената Борисівна, 

Квасова 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)  Конспект лекцій "Основи маркетингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зелікман В. Д., Сокольська Р. Б., Квасова Л. С. 

Основи маркетингу: Конспект лекцій. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 
2008. - 56 с. 

 
Анотація   

В конспекті лекцій розглануті основи маркетингової роботи з 
цільовими споживачами та ринками, проаналізовані основні 
елементи комплексу маркетингу: товар, його ціна, методи 
розповсюдження та просування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91477  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Оптимізація методу оптичної растрової мікрофотографії для 
атрибуції предметів старовини і мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано метод оптичної растрової мікрофотографії як 
оптимальний у дослідженнях предметів старовини і мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91478  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Шпанковська Ніна Григорівна, 
Сокольська Рената Борисівна, Ковальчук Костянтин Федорович, 
Негода Олександр Геннадійович, Зелікман Владислав Давидович  

 
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 "Облік і аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: 
Навч. посібник / Г. О. Король, Н. Г. Шпанковська, Р. Б. Сокольська та ін.; 
За ред. д. е. н., проф. К. Ф. Ковальчука. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 
2011. - 172 с. 

 
Анотація   

В посібнику викладені актуальні, на момент видання, нормативна 
база та умови ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, 
порядок оформлення зовнішньоекономічних контрактів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91479  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Володимир Петрович  
 
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 

"Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота присвячена системному обґрунтуванню та розробці 
теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо 
регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91480  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінокурова Наталя Олександрівна (Наталі Вінокурова)  
 
Повне ім'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 "Сначала ты, потом все остальные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Сначала ты, потом все остальные" про свободу, про 
творчість, про красу і про життя в задоволення, в моменті зараз. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91481  
 
Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимур Мельник (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 "Громада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91482  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цегельник Дмитро Юрійович (Тим Брик)  
 
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)  Переклад на російську мову книги "Шармузики за пределами 
Большой Поляны"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91483  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цегельник Дмитро Юрійович (Tim Brick)  
 
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)  Переклад на англійську мову книги "Sharmuziks Beyond the Great 
Glade"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91484  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Сборник статей о лазерной и косметологической технике 
компании "Медикалазер". Часть 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга Дениса Тихорука присвячена різним питанням, які виникають 
у роботі косметологів при використанні лазерних та косметологічних 
апаратів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91485  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толкачова Аліна Станіславівна  
 
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 серіалу "Дауншифтеры, или уставшие от жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91486  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самусько Богдан Миколайович, Майданюк Володимир Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Таблиця Шульте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Мобільний застосунок "Таблиця Шульте" допомагає покращувати 
периферійний зір людини з метою збільшення швидкості читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91487  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Скінченна графенова решітка з металевою 
площиною"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для дослідження електродинамічних властивостей 
графенової решітки, яка складається зі скінченної кількості строчок, 
розташованих над ідеально провідною площиною у випадку Н-
поляризованих хвиль. Програма дозволяє розраховувати повну 
поперечну поверхню розсіювання та поглиблення, розподіл поля у 
ближній і дальній зоні (діаграму спрямованості розсіяного поля).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91488  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленко Олена Володимирівна (псевдонім), Пелагейченко Микола 
Леонідович  

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

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

твору (творів)  "Технології (рівень стандарту)" підручник для 10 (11) класу закладів 
загальної середньої освіти (автори: Біленко О. В., Пелагейченко М. Л.)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Технології (рівень стандарту)" підручник для 10 (11) 
класу закладів загальної середньої освіти містить навчальний 
матеріал відповідно до чинної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91489  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Катерина Валеріївна, Коновалова Надія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів "Історія 
економіки та економічної думки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сприяє формуванню у студентів цілісної системи економічних знань, 
еволюційного та сучасного економічного мислення, надання їм знань 
стосовно розвитку історії економіки та економічної думки, без чого 
ускладнені прийняття та реалізація ефективних господарських та 
управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91490  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Ірина Василівна (ЛІВ)  
 
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 "ПТАХИ ЛЕТЯТЬ, ЩОБ ПОВЕРНУТИСЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетична збірка включає ліричні поезії, наповнені різнобарвною 
палітрою почуттів. Для широкого кола читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91491  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 

"СІДКОН" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "ТЕХНОЛОГІЯ 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КІБЕРАУДИТУ В БАНКАХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В творі викладено опис і структура проведення аудиту системи 
управління та забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту в 
банках, а саме: відповідність системи інформаційної безпеки та 
кіберзахисту банку нормативним вимогам щодо кібербезпеки 
законодавчих та інших нормативно-правових актів Національного 
банку України, міжнародних стандартів з питань інформаційної 
безпеки та кіберзахисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91492  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеняка Людмила 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)  Літературно-письмовий твір "Буженина "Княжна ЛЮДМИЛА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91493  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабанов Андрій 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 "Brand media player by Firebrands"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - один з кращих медіапрогравачів, що підтримує усі 
формати, доступні для Windows, Mac OS, Linux, пристроїв на Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91494  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкуропат Олег Миколайович  
 
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 "Логотип ДМТЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91495  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "RD Е-НОТАРІУС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить словосполучення "RD Е-НОТАРІУС", в якому літера 
"D" розташована на фоні червоного круга, літера "R" - на фоні 
синього прямокутника, права сторона якого переходить під червоний 
круг, а "Е-НОТАРІУС" - на фоні білого прямокутника з червоними 
контурами, округлою правою стороною, ліва сторона якого 
переходить під червоний круг таким чином, що вони разом формують 
суцільну геометричну фігуру у вигляді прямокутника з округлою 
правою стороною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91496  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "RD Е-ВИКОНАВЕЦЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить словосполучення "RD Е-ВИКОНАВЕЦЬ", в якому 
літера "D" розташована на фоні червоного круга, літера "R" - на фоні 
синього прямокутника, права сторона якого переходить під червоний 
круг, а "Е-ВИКОНАВЕЦЬ" - на фоні білого прямокутника з  
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червоними контурами, округлою правою стороною, ліва сторона 
якого переходить під червоний круг таким чином, що вони разом 
формують суцільну геометричну фігуру у вигляді прямокутника з 
округлою правою стороною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91497  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "RD Е-СУДДЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить словосполучення "RD Е-СУДДЯ", в якому літера "D" 
розташована на фоні червоного круга, літера "R" - на фоні синього 
прямокутника, права сторона якого переходить під червоний круг, а 
"Е-СУДДЯ" - на фоні білого прямокутника з червоними контурами, 
округлою правою стороною, ліва сторона якого переходить під 
червоний круг таким чином, що вони разом формують суцільну 
геометричну фігуру у вигляді прямокутника з округлою правою 
стороною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91498  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "RD E-ПРОКУРОР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить словосполучення "RD E-ПРОКУРОР", в якому літера 
"D" розташована на фоні червоного круга, літера "R" - на фоні 
синього прямокутника, права сторона якого переходить під червоний 
круг, а "Е-ПРОКУРОР" - на фоні білого прямокутника з червоними 
контурами, округлою правою стороною, ліва сторона якого переходить 
під червоний круг таким чином, що вони разом формують суцільну 
геометричну фігуру у вигляді прямокутника з округлою правою стороною.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91499  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Олександрович, 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)  Навчальний посібник "Ринок фінансових послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онищенко В. О., Завора Т. М. Ринок фінансових 
послуг: навчальний посібник. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 409 с. 

 
Анотація   

Розкрито теоретичні та практичні основи організації ринку 
фінансових послуг в Україні. Висвітлено інституційну структуру й 
систему взаємовідносин учасників ринку фінансових послуг. 
Розглянуто економічний зміст і порядок надання фінансових послуг 
небанківських кредитних і небанківських фінансових установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91500  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврись Микола Олександрович, Гаврись 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)  Науковий твір "Питання використання основних засобів після 
досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової вартості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаврись М. О., Гаврись О. М. Питання 
використання основних засобів після досягнення ними нульової або 
ліквідаційної залишкової вартості // Вісник харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені 
Петра Василенка. - 2017. - № 185. - С. 104-114. 

 
Анотація   

Проаналізовано можливості подальшого використання об'єктів 
основних засобів після закінчення строків їхнього корисного 
використання і досягнення нульової залишкової вартості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91501  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврись Микола Олександрович, Гаврись 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)  Науковий твір "Особливості обліку малоцінних необоротних 
матеріальних активів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано особливості бухгалтерського та податкового обліку 
малоцінних необоротних матеріальних активів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91502  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костючков Сергій Карпович  
 
Повне ім'я або 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 соціальної  держави та 
громадянського суспільства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить систематизоване викладення засад 
державної соціальної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91503  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Трансформація системи цілей підприємства при 
адаптації до екзогенних змін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснюючи господарську діяльність, українські підприємства 
постійно стикаються з неочікуваним впливом зовнішнього 
середовища, яке на сьогодні є досить нестабільним, тому проблема 
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вдосконалення механізму адаптації підприємств до цих змін та 
здатність своєчасного реагування на них є надзвичайно актуальною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91504  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кармазіна Катерина Віл'ямівна  
 
Повне ім'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 "Переводчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91505  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення з кресленням "Стоппери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91506  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврись Микола Олександрович, Гаврись 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 "Аналіз сучасного стану основних засобів в 
українській економіці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаврись М. О., Гаврись О. О. Аналіз сучасного стану 
основних засобів в українській економіці // Вісник одеського 
національного університету. - 2018. - № 5 (70). - С. 34-38. 

 
Анотація   

Досліджено стан основних засобів України з 2000 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91507  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слісарчук Дар'я Володимирівна  
 
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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Розробка авторських 
принтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91508  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Least Squares 
Approximation" для апроксимації результатів експерименту методом 
найменших квадратів" ("LSA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма LSA призначена для аналітичного опису 
поведінки фізичного процесу, яка задана табличною функцією однієї 
зміни, у вигляді апроксимаційного полінома заданого ступеня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91509  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малієнко Юлія Борисівна  
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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)  Методичний посібник "Методика компетентнісно-орієнтованого 
навчання всесвітньої історії у 7 класі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичному посібнику розкрито основні положення методики 
компетентнісно-орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі, 
висвітлено систему прийомів і методів організації компетентнісно- 
орієнтованого навчання, необхідних для активізації пізнавальних 
можливостей та інтересів семикласників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91510  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор 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)  Методичний посібник "Практичні заняття з історії в основній школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник буде цікавим для всіх, хто має відношення до процесу 
навчання історії в основній загальноосвітній школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91511  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябко Андрій 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)  Навчально-методичний посібник "Основи інформатики та нові 

інформаційні технології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна увага в посібнику приділяється вивченню теоретичних і 
технологічних особливостей обробки даних на комп'ютері.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91512  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремех 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)  Методичний посібник "Методика навчання учнів 9-го класу основ 

правознавства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито специфіку навчання основ правознавства дев'ятикласників, 
розглянуто методи навчання учнів предмета, подано характеристику 
компетентнісно-орієнтованого уроку з основ правознавства, 
представлено авторські методичні розробки уроків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91513  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович, Власов Віталій 
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)  Методичний посібник "Компетентнісно-орієнтована методика 
навчання історії в основній школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений теоретичним і практичним проблемам 
застосування компетентнісно-орієнтованої методики навчання історії 
в основній школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91514  
 

Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кришмарел Вікторія 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)  Методичний посібник "Вивчення питань релігії в курсі історії 
України у 7-8 класах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник присвячено формуванню історичної 
компетентності з огляду на релігієзнавчий потенціал навчання історії 
України учнів 7-8 класів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91515  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацейків 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)  Методичний посібник "Методика реалізації етнокультурної складової 

змісту історії України у 7-8 класах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядається питання реалізації етнокультурного змісту 
та методичного забезпечення вивчення тем етнічної культури на 
уроках історії України в 7-8 класах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91516  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Маргарита Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Розвиток гендерної культури студентства у фокусі 

історико-педагогічного дослідження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воровка М. І. Розвиток гендерної культури 

студентства у фокусі історико-педагогічного дослідження: монографія / 
М. І. Воровка. – Мелітополь: 2019. - 40 с. 

 
Анотація   

У монографії на основі широкої джерельної бази розкрито 
передумови, чинники, тенденції генези та еволюції теорії та практики 
розвитку гендерної культури студентства вищої школи України в 60-
ті роки ХХ - початку ХХІ століття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91517  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Валентина Михайлівна, Тамбовцев Геннадій Вілійович, 

Непша Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Распространение неблагоприятных природных 

экзогенных геологических процессов на территории Запорожской 
области"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова В. М., Тамбовцев Г. В., Непша О. В. 

Распространение неблагоприятных природных экзогенных 
геологических процессов на территории Запорожской области / 
Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - 
Випуск 2 (46). - С. 89-94. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91518  
 
Дата реєстрації авторського права  12.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Наталія 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)  Науковий твір "Методика вивчення різних способів завдання прямої 

на площині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій роботі розкрито шляхи вирішення проблематики 
методики вивчення різних способів завдання прямої на площі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91519  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токаренко Іван Олександрович, Очеретенко Валентина Дмитрівна  
 
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 проведення заходу "Сценарій проведення  Чемпіонату 
Європи з футзалу серед осіб хворих на цукровий діабет "ДІАЄВРО" 
("Чемпіонат Європи з футзалу серед людей з  діабетом "ДІАЄВРО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій проведення Чемпіонату Європи з футзалу серед людей з  
діабетом "ДІАЄВРО" являє собою сценарій проведення 
повномасштабного комплексного спортивного заходу, спрямованого 
на популяризацію фізичної культури і спорту, пропаганду здорового 
способу життя, системного оздоровлення та мотивацію людей з 
цукровим діабетом до занять фізичною культурою, а також  
підготовки спортсменів до участі у фінальній частині Чемпіонату 
Європи з футзалу серед людей з  діабетом "ДІАЄВРО".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91520  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запасний Юрій 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)  Книга "ВІРО ДИВОБІГЖ'Є - ЧЬОРНЄ ЧИТАЛО" ("О ДИ' ЖИЄ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ВІРО ДИВОБІГЖ'Є - ЧЬОРНЄ ЧИТАЛО (О ДИ' ЖИЄ): "О" - 
оновлювач життя душі Біга Дива чоловіка-лелеки (сузір'я Тельця і 
частини сузір'я Кита); "Д" - Див Біг чоловік-лелека, що уявляємо в 
сузір'ї Тельця і частині сузір'я Кита, Бігом веселої душі, смерті - 
зірковою істотою; "ЖИЄ" -  живе див'я душа вічною зіркою в 
Молочному шляху. Запасний Ю. І. осмислив Терношорське 
святилище  і святилища віро О ДИ' ЖИЄ, кам'яну могилу за                    
А. Кіфішиним, рукопис Войнича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91521  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн платформа (маркетплейс) для 
пошуку репетиторів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91522  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцов Юрій Іванович, Яковенко Євгеній Олександрович  
 
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 обучения "Не 
опасная реальность"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91523  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності функціонування 
механізму управління екологічною безпекою економічної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано наукові засади формування, 
функціонування та розвитку механізму управління екологічною 
безпекою економічних систем, методичний підхід до оцінки 
ефективності механізму управління екологічною безпекою, що 
ґрунтується на показниках рівня екологічної безпеки, витрат та 
формування, підтримання функціонування, а також розвиток даного 
механізму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91524  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Людмила Миколаївна  
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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)  Монографія "Ділова преса України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концептуальна модель дослідження дає змогу простежити один із 
шляхів побудови національної медіасистеми. Процес переходу 
українських ділових медіа на демократичні позиції, на думку автора, 
позначений наслідуванням загальноєвропейських традицій та 
головних світових тенденцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91525  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушенко Юрій Миколайович, Воронцова Анна 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 "Науково-методичні засади формування структури 
фінансового забезпечення розвитку системи освіти об'єднаних 
територіальних громад"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-методичні засади формування структури 
фінансового забезпечення розвитку системи освіти об'єднаних 
територіальних громад, що побудована на основі визначення рівня 
відповідальності освітніх послуг критеріям задоволення суспільних та 
приватних благ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91526  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвич Тетяна 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)  Наукова стаття "Theoretical arguments for ecological decentralization 
usefullness in Ukraine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91527  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Просторовий розвиток регіону: еволюція сучасних уявлень 
щодо сутності категорії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сутність категорії "просторовий розвиток" та його 
взаємозв'язок з економічним, інноваційним, соціальним та 
економічним розвитком. Проаналізовано різні погляди вчених на 
визначення категорії "розвиток" та дано власне трактування 
просторового розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91528  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюта Вікторія Борисівна, Биба Володимир Васильович, 
Міняйленко Інна Валентинівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Spatial Development Modeling of the Poltava Region"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91529  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайкіна Аліна Олександрівна, Комеліна Ольга 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 "Scientific principles of modelling entrepreneurial potential of a 
region"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чайкіна А. О., Комеліна О. В. Scientific principles of 
modelling entrepreneurial potential of a region // Актуальні проблеми 
економіки. - 2015. - № 2 (164). - С. 38-44. 

 
Анотація   

У статті розглянуто підходи до поняття "підприємницький 
потенціал", зокрема запропоновано авторський підхід до визначення 
підприємницького потенціалу регіону. Описано інваріантну модель 
підприємницького потенціалу регіону, визначено її головні елементи 
та розкрито роль кожного як певного медіатора. Розроблено 
специфічний медіатор - трирівневу модель підприємницького 
потенціалу, у соціально-організованому просторі господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91530  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюта Василь Васильович, Буняк Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Технологія Blockchain в системі документообігу закладу 
вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретичні основи Blockchain. Запропоновано модель 
системи з використанням смарт-контрактів на платформі Etherium 
для використання в системі електронного документообігу закладів 
вищої освіти. Розроблено зручний веб-інтерфейс для керування 
створенням контракту та модель взаємодії смарт-контрактів з веб-
додатком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91531  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Особливості формування ефективного мотиваційного 
механізму на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено економіко-математичне моделювання залежності витрат 
на ліквідацію надзвичайних ситуацій працівниками Головного 
управління ДСНС України у Полтавській області від зміни різних 
факторів. Визначено величину сукупного річного економічного 
ефекту від зростання кількості проведених заходів щодо 
попередження надзвичайних ситуацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91532  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Олександрович, Завора Таїна Миколаївна, 
Чепурний Олег 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 "Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні 
аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онищенко В. О., Завора Т. М., Чепурний О. В. 
Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти : 
монографія. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 274 с. 

 
Анотація   

Узагальнено теоретичні підходи та методичні засади щодо 
забезпечення соціальної безпеки регіону. Визначено роль соціальної 
складової у забезпеченні національної безпеки України. Виявлено 
ризики й загрози соціальній безпеці та встановлено їх особливості, які 
в результаті невживання заходів щодо попередження 
унеможливлюють їх подолання й призводять до нагромадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91533  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Навчальний посібник для практичних занять "Соціальне 
страхування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завора Т. М. Соціальне страхування: навчальний 
посібник для практичних занять . - 2-ге вид., змін. й доп. - Полтава : 
ПолтНТУ, 2016. - 319 с. 

 
Анотація   

Висвітлено практичні засади, загальні принципи, функції, 
організаційно-правові основи загальнообов'язкового державного 
соціального страхування. Розкрито особливості нарахування та 
оформлення матеріального забезпечення за видами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, 
визначено терміни виплат та приведено вихідні дані, рекомендації та 
пояснення для розв'язання задач. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91534  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир 
Степанович, Хомич Олена Леонідівна, Гарбузюк Ірина Вікторівна, 
Андрук Наталія Володимирівна, Василенко Катерина Сергіївна  

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

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

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Типової освітньої програми 
колективу авторів під керівництвом Шияна Р. Б. Підручник є 
частиною навчально-методичного комплекту, до складу якого також 
входять: методичний посібник для вчителя, практикум для учнів, 
комплект наочних матеріалів, збірка відеоматеріалів і комп'ютерних 
презентацій для використання на уроках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91535  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімофєєв Анатолій 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)  Твір образотворчого мистецтва "VOD AUA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір образотворчого мистецтва, що складається з новоствореного 
слова латиницею "VOD AUA". В середині літер O і D розміщені 
стилізовані краплі води. Зверху та знизу над новоутвореним словом 
розміщені елементи українського орнаменту вирогідно походженням з 
Миколаївської області середини ХХ сторіччя. Орнамент складається з 
низки стилізованих троянд двох кольорів. Орнаменти зверху та знизу 
ідентичні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91536  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, 

Пономаренко Володимир Степанович, Страшко Станіслав 
Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Основи здоров'я" підручник для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, 
сприятливих для здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів. 
Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних 
технологій, зокрема інтерактивних методів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91537  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир 

Степанович, Хомич Олена Леонідівна, Гарбузюк Ірина Вікторівна, 
Андрук Наталія Володимирівна  

 
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 "Нова українська школа: методика 

навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1-2 класах 
закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного 
підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить опис підходів, методів і 
ресурсів, необхідних вчителю для підготовки і ефективного  
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викладання курсу "Я досліджую світ" у 1-2 класах закладів загальної 
середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91538  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Лариса Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру "The 

Power of Homeopathy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено принципи класичної гомеопатії - системи альтернативної 
медицини, що базується на фундаментальних законах природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91539  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Лариса Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру "Сила 

гомеопатии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено принципи класичної гомеопатії - системи альтернативної 
медицини, що базується на фундаментальних законах Природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91540  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
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, 
ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Вдосконаленням немає ні кінця ні краю - продовження..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено вдосконалення технологій різних типів і технологій 
генераторів інерційних сил та генераторів крутного моменту. Дані 
розробки основані на патентах України на корисну модель № 112458, 
№ 115187, № 114213 та авторських працях періоду 2018 р., 2019 р., які, 
безумовно, будуть використовуватися не тільки на приладах та 
апаратах для дослідження космосу, матерії - простору - часу, при 
освоєнні інопланетних багатств, але й в будь-яких механізованих 
технологічних процесах і будь-де. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91541  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванець 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)  Стаття "Розвиток професійного потенціалу персоналу як передумова 
забезпечення його професійної компетентності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91542  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Оповідання "Пирамиды чужого мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Написано на основі вигаданих подій фантазійного характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91543  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Юрій Михайлович, Дорогань-Писаренко Людмила 
Олександрівна, Тютюнник 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 "Послідовність оцінки фінансового стану боржників - 
юридичних осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уточнено зміст категорії "кредитоспроможність". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91544  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюнник Юрій Михайлович, Тютюнник 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 "Механізми факторного аналізу показників фінансового 
стану галузей економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Механізми 
факторного аналізу показників фінансового стану галузей економіки // 
Актуальні Проблеми Економіки. - 2016. - № 5 (179). - С. 421-429. 

 
Анотація   

Розглянуто методику аналізу факторів формування показників 
фінансового стану галузей економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91545  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербинін Владислав 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 "Збірка графічних 
зображень з включенням слова "PIDSTYLAI"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Чотири графічних зображення, з включенням слова "PIDSTYLAI", 
що розташоване між двома тотожної товщини буквенними 
елементами слова, горизонтальними пунктирними чорними 
смужками-рисками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91546  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Инструкция "Организация мини-
приюта для бездомных пожилого возраста и бездомных инвалидов" 
("Организация приюта для бездомных")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Докладно представлені і описані різні сторони надання допомоги 
безхатченкам в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91547  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузь Михайло 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 "СТУДИЯ МАССАЖА МИХАИЛ ГУЗЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91548  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Справедливість і Закон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91549  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабіру Абдулкадір, Рач Валентин Анатолійович, Заруцький Сергій 

Олександрович, Медведєва Олена 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 "Програма формування портфелів проектів" 

("SESPortfolio")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для формування портфелів проектів на основі підбору та 
балансування їх компонентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91550  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доманіцький Сергій 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 "project.org.ua" (Інтернет платформа 

"ПРОЕКТ ОРГАНІЗУЙ УКРАЇНУ" ("project.org.ua")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для роботи Всеукраїнської краундфандингової платформи, де кожна 
людина може запропонувати свою ідею для покращення суспільного 
побуту та втілити її у життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91551  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Валентина Вікторівна, Семенченко 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)  Стаття "Дослідження якості питного молока різних торговельних марок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено якість зразків питного молока різних торговельних марок 
та встановлено, що за маркуванням та органолептичними 
показниками вони відповідають вимогам вітчизняних стандартів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91552  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Валентина Вікторівна, Семенченко 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)  Стаття "Дослідження якості шампунів різних торговельних марок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вимоги щодо якості шампунів доцільно формувати й оцінювати із 
врахуванням водневого показника шампунів відповідно до типу волосся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91553  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола 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 "Homo Smartphonus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91554  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федченко Олег Михайлович, Баликін Ілля 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 малюнків до фільму "Притча про двох вовків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91555  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Притча про двох вовків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91556  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Техника использования 
наклеивающихся изображений карт ТАРО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91557  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуй Ольга Вікторівна, Палладін Антон Миколайович  
 
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 "Езотерична психологічна 
гра "Скай Меседж" ("Скай Меседж")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра про спектр емоційних станів. В результаті гри участники 
отримують своє унікальне "небесне повідомлення", яке стане для них 
своєрідним компасом у світі переживань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91558  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуй Ольга Вікторівна, Палладін Антон Миколайович  
 
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)  Науковий твір практичного характеру "ТРИЗ - Майнінг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис методу цілістного розвитку людини, через посередництво 
активного розкриття і використання розуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91559  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордвін Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка мультиплікаційних серіалів "Cars Stories" (серії 1-188) і "Cars 

Town" (серії 1-138)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка аудіовізуальних творів - мультиплікаційних серіалів "Cars 
Stories" (серії 1-188) і "Cars Town" (серії 1-138)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91560  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Ольга 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук "Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у 
ситуації багатомовності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації досліджено проблему формування слухо-вимовних 
навичок (українського, російського й англійського мовлення) у 
ситуації багатомовності у шестилітніх учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91561  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімова Влада Антонівна  
 
Повне ім'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 "Академия Полубогов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91562  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк 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 "Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості 
підприємств харчової промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано методологію діагностики управлінсько-технологічного 
рівня зрілості (LMTM) підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91563  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврись Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Аналіз впливу факторів нестабільності на процеси 

відтворення основних засобів підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: М. О. Гаврись. Аналіз впливу факторів 

нестабільності на процеси відтворення основних засобів підприємств // 
Вісник національного технічного университету "ХПІ". - 2014. - № 64. - 
С. 177-182. 

 
Анотація   

Проаналізовані фактори нестабільності, що впливають на розвиток 
вітчизняної економіки в цілому і, зокрема, на процеси відтворення 
основних засобів підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91564  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврись Микола Олександрович, Гаврись 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 "Питання модернізації аналітичної політики основних 

засобів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З'ясовано, що питанням аналізу стану основних засобів, ефективності 
їхнього використання та їх придатності для виконання певних  
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завдань не приділяється достатньої уваги на вітчизняних 
підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91565  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Али Исмаэль (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 "Их словно не было"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91566  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломко Олена Сергіївна  
 
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)  Твір науково-практичного характеру "Авторская система "Танцы 
для лица, души, ума и тела" Алены Соломко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91567  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Фразеологічний словник подільських і суміжних 
говірок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д. Фразеологічний словник 
подільських і суміжних говірок. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Рута", 
2019. - 412 с. 

 
Анотація   

"Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок" є науково-
навчальним дослідженням розділу "Говори українською мовою" 
навчальної дисципліни "Українська діалектологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91568  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвідко Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Українські музично-педагогічні традиції у фаховій 

підготовці здобувачів вищої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Українські музично-педагогічні традиції у фаховій 

підготовці здобувачів вищої освіти : монографія / Людмила Воєвідко. - 
Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2019. - 208 с. 

 
Анотація   

Монографія є історико-теоретичною та науково-методичною 
розвідкою фундаментальної дефініції присутності українських 
музично-педагогічних традицій у фаховій підготовці сучасних 
вчителів музичного мистецтва для Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91569  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук "Мовотворчість поетів-
"неокласиків" та її роль у збагаченні виражально-зображальних 
засобів української мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті в стислому вигляді зроблено комплексний аналіз 
мовних особливостей поетів-"неокласиків" та розкриття 
експресивних можливостей художніх засобів у їх творах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91570  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілько Наталя 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 робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук "Підготовка майбутніх учителів 
іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному 
процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті, в стислому вигляді, досліджено концептуальні засади 
і роль міжкультурного діалогу в навчанні та в науково-теоретичному 
обґрунтуванні й експериментальній перевірці ефективності 
педагогічних умов підготовки майбутніх учителів іноземної мови до 
організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91571  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота "Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук. "Мовотворчість поетів-"неокласиків" 
та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української 
мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дисертації досліджено мовні особливості поетів-"неокласиків" та 
розкрито експресивні можливості художніх засобів у їх творах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91572  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапєєва Ірина 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)  Наукова робота "Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук: "Естетика мовотворчості поетів-
шістдесятників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дисертації досліджуються мовні особливості поетичної творчості 
шістдесятників і розкриваються естетичні можливості художніх 
засобів їхніх творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91573  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Наталія Євгенівна, Стрілець Олена 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)  Наукова стаття "Активізація пізнавальної діяльності студентів з 
диференціальної геометрії за допомогою інтелект-карт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена виявленню педагогічних засобів для 
цілеспрямованого формування освітньої мотивації студентів за 
рахунок використання технологічних можливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91574  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тамбовцев Геннадій Вілійович, Іванова Валентина Михайлівна, 
Непша Олександр Вікторович  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Шкільні краєзнавчо-географічні екскурсії по 
вивченню геологічних об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тамбовцев Г. В., Іванова В. М., Непша О. В. Шкільні 
краєзнавчо-географічні екскурсії по вивченню геологічних об'єктів / 
Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - 
Выпуск 1 (45). - С. 44-49. 
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Анотація   
Краєзнавчо-географічні екскурсії є найважливішим засобом пізнання 
географії рідного краю, його історії, перетворення природи і 
господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91575  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Наталія Євгенівна, Стрілець 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)  Наукова стаття "Елементи STEM-освіти у викладанні математики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91576  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сюр Микола Григорович, Максимчук Альона Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут 

містобудування" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір архітектури "Проект Реконструкція будівлі "Національний 

центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" по 
вул. Хрещатик, 2 в м. Києві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект спрямований на ефективне використання будівлі державного 
підприємства "Національний центр ділового та культурного 
співробітництва "Український дім" для поширення розвитку і 
збереження української культури, як на місцевому, так і на 
міжнародному рівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91577  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топузов Олег Михайлович, Малихін Олександр Володимирович, 
Опалюк 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Педагогічна майстерність: розвиток 
професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії 
майбутнього вчителя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Топузов О. М., Малихін О. В., Опалюк Т. Л. 
Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної 
адаптивності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя: 
навчальний посібник / О. М. Топузов, О. В. Малихін, Т. Л. Опалюк. - 
Київ: Педагогічна думка, 2018. - 292 с. 

 
 
Анотація   

У посібнику висвітлено відповідні теоретичні питання та 
запропоновано практико-орієнтовані завдання для студентів, 
магістрантів, аспірантів і викладачів вищої щколи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91578  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казачинський Олександр Михайлович, Казачинський Василь 

Михайлович, Казачинський Антон 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 наукового характеру "Алгоритм 

компьютерной программы "АСТЕРОИД" для контроля и управления 
электрическими аппаратами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91579  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашихміна Наталія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічні умови розвитку адаптивних здібностей 

студентів-першокурсників музично-педагогічних спеціальностей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашихміна Н. В. Педагогічні умови розвитку 
адаптивних здібностей студентів-першокурсників музично-
педагогічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. - 2010. - № 8 (10). - Суми : СумДПУ                          
ім. А. С. Макаренка, 2010. - С. 205-212. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано педагогічні умови: актуалізація цінності 
освітньої діяльності, створення комфортного художньо-педагогічного 
середовища, проектування індивідуального розвитку і 
самопроектування першокурсників, рефлексивна організація 
самостійної діяльності студентів. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91580  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність і структура професійно-ціннісних 
орієнтацій майбутніх учителів музики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашихміна Н. В. Сутність і структура професійно-
ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики // Наукові записки : 
Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Випуск 143. – Кіровоград : 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка, 2017. - С. 105-108. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблему формування професійно-ціннісних 
орієнтацій майбутніх учителів музики. Проаналізовано науково-
методичну літературу з означеного питання. Визначено сутність і 
компонентну структуру професійно-ціннісних орієнтацій студентів 
мистецько-педагогічних вишів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91581  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність і компонентна структура музично-
стильових уявлень майбутніх учителів музики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашихміна Н. В. Сутність і компонентна структура 
музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики // Наукові 
записки : Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя). - 2017. - № 1. - Ніжин : 
НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - С. 7-12. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблему формування музично-стильових 
уявлень майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної 
підготовки. Проаналізовано науково-методичну літературу з 
означеного питання. Визначено сутність і компонентну структуру 
музично-стильових уявлень студентів мистецько-педагогічних  
вишів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91582  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Тетяна Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічні умови формування вокальної 

майстерності майбутніх учителів музики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осадча Т. В. Педагогічні умови формування 

вокальної майстерності майбутніх учителів музики / Наукові записки. - 
Випуск 157. - Серія : Педагогічні науки. - Кропивницький : РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. - 110 с. 

 
Анотація   

У статті розглядаються умови підготовки майбутнього вчителя 
музики до вокально-хорової роботи з учнями. Відзначено, що мета і 
завдання, які вирішує в загальноосвітній школі вчитель музики, 
визначають специфіку його вокальної роботи. Автором наголошено, 
що майбутньому вчителю музики визначають специфіку його 
вокальної роботи. Автором наголошено, що майбутньому вчителю 
музики необхідний не тільки комплекс спеціальних (вокально-
виконавських, психолого-педагогічних, методичних) знань, умінь й 
навичок, але знання і навички роботи саме з дитячими голосами, 
навички їх коригування тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91583  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софьє Хрумтьє (псевдонім), Карячка Кирило Юрійович  
 
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)  Повість "Пригоди кумбреків та гамячків. Повертачі скарбів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість розповідає про пригоди казкових тварин, що слугують 
людству, повертаючи загублені скарби. Книга акцентує увагу читача 
на збереженні довкілля, уважне ставлення до людини та до оточуючих 
тварин і рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91584  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тодорук Наталя Валеріївна  
 
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 

"Концептуальний проект вебсайту "BYBEAUTYBLESS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою концептуальний проект вебсайту для онлайн-
взаємодії майстрів індустрії краси з клієнтами їх сервісу, з метою 
структуризації процесів замовлення та виконання послуг, що їх 
надають заклади і фрілансери у сфері косметичного обслуговування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91585  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богайчук Людмила Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз "Батик "Пальмова неділя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Батик "Пальмова неділя" техніка гарячий батик, крокелюр, батист 
100х50.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91586  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Ескіз "Батик "Знайшли там колодязь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Батик "Знайшли там колодязь" техніка гарячий батик, крокелюр, 
батист 80×70. Ескіз розроблений на основі природних мотивів, 
власних розробок декоративних елементів. При виконанні в матеріалі 
роботи були використані техніки гарячого батика, спосіб витравки та 
крокелюр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91587  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна 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)  Літературно-письмовий твір "Рукопис дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з державного управління 
"Благодійність та меценатство як об'єкт державного регулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91588  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості маркетингового управління персоналом 

готельних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91589  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан 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 "Регіональні чинники формування та розвитку трудового 

потенціалу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91590  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан Миколайович, Савіна Галина Григорівна, Савін 

Станіслав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Сучасні підходи до управління соціальним розвитком 

трудових колективів на переробних підприємствах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91591  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан Миколайович, Савіна 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 "Комплексна оцінка розвитку підприємств малого бізнесу в 

Херсонській області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91592  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан 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 "Комплексний підхід до кількісної оцінки трудового 
потенціалу підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91593  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сен Оксана Геннадіївна (Oksana Sen)  
 
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 "Спустя 7 лет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До музичного альбому включені чотири пісні про кохання, про те, що 
потрібно йти до своєї мрії і не здаватися, а саме: "Одиночество", "Ни 
следа", "Город спит" і "Бессоница". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91594  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гризодуб Олександр Григорович (Ал Григ)  
 
Повне ім'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 "Будь сам собой..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Читачу пропонуються обрані твори автора українською та 
російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91595  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басанцов Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Концепція 

створення незалежної системи державного фінансового контролю 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описується концепція створення незалежної (від гілок влади 
та розпорядників бюджетних коштів) єдиної системи ДФК, яка відповідає 
усім міжнародним нормам та стандартам INTOSAI та OLAF. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91596  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, 

Красілич Ірина Олегівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Technology of formation of enterprise export-import activity 

mechanisms"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В умовах економічної рецесії успішне функціонування підприємства 
можна забезпечити шляхом виходу на зовнішні ринки. Реалізація 
зовнішньоекономічної діяльності відбувається не ефективно, тому в 
результаті дослідження конкретизовано технологію формування 
ефективних механізмів розвитку експортно-імпортної діяльності 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91597  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князь Святослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Трансферний потенціал інноваційного розвитку 

промислово-торговельних організацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уточнено сутність характеристики поняття "транспортний потенціал 
інноваційного розвитку промислово-торговельної організації". 
Доведено, що трансферний потенціал є компонентою інноваційного 
потенціалу. Виділено характеристики трансферного потенціалу, які 
лежать в основі економічної природи трансферу як факту об'єктивної 
діяльності, що супроводжує інноваційний розвиток промислово-
торговельних організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91598  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Ляхов Олександр Логвинович, 

Фурсова Наталія Артемівна  
 
Повне ім'я або 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 "Information and Analytical Support of Diagnostics and 

Monitoring of Social Infrastructure: Global and National Challenges"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розроблено етапи формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення діагностики та моніторингу соціальної інфраструктури, 
критерії оцінки, математичний апарат обробки показників діяльності 
організацій соціальної інфраструктури з метою визначення їх 
рейтингових позицій за сучасними критеріями оцінювання діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91599  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валентина Мартинюк (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музика до опери "Як в далеку давнину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є музичним твором без тексту, який складається з 28 музичних 
номерів без тексту для опери "Як в далеку давнину".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91600  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хананаєва Ганна Валентинівна, Котенжі Наталія Семенівна  
 
Повне ім'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 пародійної комічної опери у двох діях "Як в далеку давнину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є лібрето для пародійної комічної опери в двох діях. Дія опери 
відбувається в українському селі кінця XVIII ст. Це невигадлива, але 
щира історія про те, як головні герої долають випробування в ім'я 
любові. Чаклунство та кохання, інтриги та дружба, низка комічних 
персонажів - все це сплітається в тугий вузол сюжетних перипетій 
опери. Опера "Як в далеку давнину" - це іронічний погляд з XXI ст. 
на наше минуле. Усі події проходять наче через портал часу - 
символічний зв'язок часів та традицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91601  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Вячеслав Володимирович  
 
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)  Книга "Брак: работа над ошибками в жизни и сексе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для широкого кола людей, які не завжди щасливі у шлюбі. Для сімей 
на межі розлучення. Для тих, хто хоче змінити своє життя та у кого є 
питання, але немає відповідей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91602  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
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 телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент документального фільму "Обери життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальний фільм покликаний привернути увагу українців до 
проблеми абортів в нашій країні. До фільму увійдуть коментарі даної 
проблеми з боку священників, медиків, психологів, молоді та жінок, 
котрі робили аборти. Будуть показані етапи розвитку плоду з моменту 
зачаття і до 13-го тижня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91603  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Пономаренко 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)  Твір наукового характеру "Порційний пневмотранспорт аеросуміші в 
режимі щільної фази з невисоким робочим тиском і введенням 
повітря по довжині транспортного трубопроводу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті головні питання пневмотранспорту пухких або гранульованих 
матеріалів в режимі флюїдальної густої фази. Наведена математична 
модель процесу переміщення по трубопроводу сипких матеріалів 
щільним шаром з додатковим введенням стисненого повітря по 
довжині транспортного трубопроводу. Показана ефективність 
використання такого режиму пневмотранспортування добре сипких 
матеріалів в різноманітних технологічних процесах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91604  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк Вікторія Станіславівна (Калиновская Виктория)  
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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)  Оповідання "Второй шанс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91605  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91606  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Леді завжди права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91607  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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)  Малюнок "Краса в очах того хто дивиться і бачить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91608  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Казка приходить до тих, хто в неї вірить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91609  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Іди сюди окрилю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91610  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Що ти хочеш сказати мені людина, я тебе уважно слухаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91611  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Руда краса на щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91612  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "В моїй казці добро завжди перемагає зло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91613  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Творю чудеса потихеньку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91614  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Там де я, там завжди свято"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91615  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конєва Анна Петрівна (KonEvA)  
 
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 "Таткова королева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91616  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлов Віктор Миколайович, Ковровський Юрій Григорович, 
Мірко Наталія Вікторівна, Романюк Наталія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Практикум для педагогічних працівників 
навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки  
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                                                           життєдіяльності з проведення практичних занять за методом аналізу 
конкретних навчальних ситуацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91617  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградчий Віктор Іванович, Волошин Сергій Миколайович, 
Лещенко Олександр Якович, Ковровський Юрій Григорович, 
Михайлов Віктор Миколайович, Пруський Андрій Віталійович, 
Романюк Наталія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Збірка кращих практик місцевого самоврядування у 
сфері цивільного захисту та безпеки громад (2016-2017 роки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виноградчий В. І., Волошин С. М., Лещенко О. Я., 
Ковровський Ю. Г., Михайлов В. М., Пруський А. В., Романюк Н. М. 
Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного 
захисту та безпеки громад (2016-2017 роки) / за заг. ред. М. О. Маюрова, 
С. А. Парталяна, П. Б. Волянського. - К. : ІДУЦЗ, 2018. - с. 131. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91618  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонова Вікторія 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 письмовий твір "Збірка ігор "До успіху через ігри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91619  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дущенко Світлана Вадимівна (Солнцева)  
 
Повне ім'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 "Coaching game "Bride"                             
(англійською мовою)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коучинговая игра "Невеста" для дівчат, які готові розібратися в собі, 
досягти гармонії і зрозуміти, що може допомогти зустріти кохану 
людину. Для тих, хто втомився від того, що постійно трапляються не 
ті чоловіки. Також ця гра для тих, хто перебуває у відносинах, де 
начебто все добре, але все ж хотілося б їх поліпшити. Так само, якщо у 
відносинах пропала іскра, гра допоможе зрозуміти, на що варто 
звернути увагу, щоб повернути колишнє натхнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91620  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дущенко Світлана Вадимівна (Солнцева)  
 
Повне ім'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 "Коучинговая игра "Невеста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коучинговая игра "Невеста" для дівчат, які готові розібратися в собі, 
досягти гармонії і зрозуміти, що може допомогти зустріти кохану 
людину. Для тих, хто втомився від того, що постійно трапляються не 
ті чоловіки. Також ця гра для тих, хто перебуває у відносинах, де 
начебто все добре, але все ж хотілося б їх поліпшити. Так само, якщо у 
відносинах пропала іскра, гра допоможе зрозуміти, на що варто 
звернути увагу, щоб повернути колишнє натхнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91621  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Літературно-науковий твір "Компетентності індивідуальні та їх 
складові. Логотип. Варіанти. Українська версія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компетентності індивідуальні та їх складові. Логотип. Варіанти. 
Українська версія. Логотип є структурним відображенням на стрічці 
Мебіуса послідовності дихотомічних пар "Знання & Незнання", 
"Розуміння & Нерозуміння", "Уміння & Невміння". В центрі стрічки 
Мебіуса розташована результуюча ланка послідовності дихотомічних 
пар - "Індивідуальні компетенції".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91622  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палига Олена Іванівна  
 
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 "Трансформационная 
Игра "Вкус Жизни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис трансформаційної гри про 3 сфери життя: "Я, моя енергія, мої 
задоволення", "любов, сім'я", "гроші, кар'єра". Гра основана на 
знаннях про чакри та енергії, психологію і коучинг. У результаті гри 
жінка дізнається, куди вона діває свою енергію, де її суперсили та 
ресурси; отримує конкретний план кроків, що робити для реалізації 
свого запиту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91623  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салтаненко Юлія Валеріївна  
 
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 "Збірник мюзиклів та псалмів Юлії 
Салтаненко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник мюзиклів та псалмів Юлії Салтаненко включає в себе 
наступні музичні твори автора: мюзикл "Путь к совершенству" (17 
треків), мюзикл "Звезды" (5 треків), мюзикл "Мария Магдалина" (16 
треків), мюзикл "Узами любви" (18 треків), "Хвала" (81 трек) у 
виконанні автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91624  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінгур Любов Миколаївна, Єсіна 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 "Формування соціальних стандартів бізнесу в 
контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єсіна О. Г, Лінгур Л. М. Формування соціальних 
стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних 
інформаційних систем // Причорноморські економічні студії. - Випуск 40. - 
2019. - С. 107-111. 

 
Анотація   

У роботі досліджено корпоративну соціальну відповідальність як 
складову національного бізнесу. З'ясовано визначення корпоративної 
соціальної відповідальності. Проаналізовано основні проблеми 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні, якими є обмежені 
механізми практичного заохочення соціальної відповідальності 
бізнесу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91625  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольський Георгій Миколайович  
 
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 "Бинтова 
рулонна прокладка для фіксації і комфорту зубних протезів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис бинтової рулонної прокладки для фіксації і комфорту зубних 
протезів. Дана прокладка більш доступна для користувачів, більш 
безболісна, м'яка і злегка присмоктується до ясен, сприяючи вільному 
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кровопостачанню ясен, не засмічує порожнину рота і протез липкими 
залишками пасти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91626  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Медико-соціальні аспекти гомеопатичної допомоги: сьогодення й 
перспективи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено сучасні світові стратегії застосування гомеопатії в системі 
медичної допомоги. Надано програму, матеріали, обсяг та методи, 
використані авторкою при проведенні власних досліджень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91627  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Комплексна 
контрольна робота з легкої атлетики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний тест для перевірки знань з дисципліни "Легка атлетика". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91628  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Комплексна контрольна робота з дисципліни 
"Організаційно-правові основи клубної роботи" ("ККР з "ОПОКР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний тест перевірки рівня знань з дисципліни "Організаційно-
правові основи клубної роботи".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91629  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методологічні 
дослідження діяльності В. Ротмістрова у становленні та розвитку 
Одеського дослідного поля (1894-1917 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі на основі методів конкретно-історичного та проблемно-
хронологічного аналізу з використанням літературних джерел та 
архівних даних проаналізовано внесок академіка Ротмістрова В. Г. у 
становлення та розвиток Одеського дослідного поля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91630  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюк Юрій Григорович  
 
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 анімаційного серіалу "Кузюка-2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хлопчик Юрко живе у сучасному місті. Одного разу блискавка 
влучила в його малюнки і вони ожили. Бульбагор і Термінатор  - 
жахливі істоти, котрі навчають Юрка та його подругу Ганнусю  
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пакостям, а Кузюка - кумедна весела істота, котра навчає малят 
добрим справам і боронить їх від злодіїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91631  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
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 анімаційного фільму "Подарована краса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна історія про те, як підлітки зупиняють вирубку карпатського 
лісу. Добра, але потворна карпатська дівчинка-підліток Дзвінка в 
подарунок від Лісовичка отримує вроду, яку чародійство відбирає у 
злого столичного красеня підлітка Назара, разом з вродою Дзвінка 
отримує жорстокість і починає нищити природу, хранителькою якої 
була до цього. Назар, ставши потворним, але добрим, разом з 
мешканцями лісу в останню мить зупиняє свавілля злих сил і 
повертає красу природі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91632  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Вікторія 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 "Банківський сектор: актуальні питання діяльності та пошук 

шляхів подолання кризи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено основні аспекти функціонування банківського сектору та 
його впливу на макропроцеси розвитку держави. Підкреслюється 
важливість подолання кризових явищ вітчизняного банківського 
сектору. Запропоновано напрями оздоровлення установ банківського 
сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91633  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Вікторія 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 "Вплив факторів ризику та загроз на діяльність банківських 
установ України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світлична В. Ю. Вплив факторів ризику та загроз на 
діяльність банківських установ України // Кримський економічний 
вісник. - № 5 (12). - 2014. - С 61-63. 

 
Анотація   

Висвітлюються теоретичні засади впливу факторів ризику на 
діяльність установ банківського сектору України. Досліджується 
співвідношення категорій "загроза" і "ризик". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91634  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Вікторія 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 "Визначення сутності та організаційних засад реалізації 
грошово-кредитної політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світлична В. Ю. Визначення сутності та 
організаційних засад реалізації грошово-кредитної політики // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 
Випуск 24. Частина 3. - 2019. - С. 72-77. 

 
Анотація   

Досліджено основні теоретичні підходи до сутності грошово-кредитної 
політики та запропоновано авторське її визначення. Підкреслюється 
доцільність застосування режиму інфляційного таргетування в 
умовах вітчизняної економіки. Окреслено кроки із підвищення 
ефективності грошово-кредитної політики України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91635  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук "Організаційні засади формування економічної 
стратегії підприємств житлово-комунального господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено організаційні засади формування економічної стратегії 
підприємств житлово-комунального господарства. Систематизовано 
особливості, проблеми функціонування житлово-комунального 
господарства, встановлено основні напрями реформування. 
Визначено організаційні засади економічної стратегії підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91636  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Вікторія 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 "Ризики інноваційних процесів будівельних підприємств: 

сутність та необхідність управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світлична В. Ю. Ризики інноваційних процесів 

будівельних підприємств: сутність та необхідність управління // 
Комунальне господарство міст: Наук.-техн. збірн. - № 108. - 2013. -           
С. 121-127. 

 
Анотація   

Досліджено питання важливості запровадження інновацій в 
діяльності підприємств будівельного комплексу України. 
Охарактеризовано причини виникнення і класифікаційні види 
інноваційного ризику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91637  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Бреєва Євгенія Миколаївна, 

Петрушенко 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)  Стаття "Методики регулирования качества выпускаемой 

продукции"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91638  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Коверга Алла Вікторівна, Петрушенко 
Наталія Володимирівна, Вишневська 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)  Стаття "Формирование механизма интеллектуализации 
инновационного развития предприятий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91639  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Маргарита Іванівна, Петрученя Ганна Григорівна, Кучина 
Любов 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 "Теорія та методика професійно-педагогічної 
діяльності вожатого в літніх дитячих оздоровчих таборах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія та методика професійно-педагогічної 
діяльності вожатого в літніх дитячих оздоровчих таборах / Укладачі : 
М. І. Воровка, Г. Г. Петрученя, Л. І. Кучина; за ред. В. В. Молодиченка - 
Мелітополь : ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2011. - 234 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику наведено короткий зміст лекцій, орієнтовані 
розробки семінарських занять та питання для самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91640  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Володимир Петрович, Гришко Світлана Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Старобердянський ліс як лісокультурний 
парадинамічний ландшафт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. П. Воровка, С. В. Гришко. Старобердянський ліс 
як лісокультурний парадинамічний ландшафт / Вісник. - 2015. -               
№ 1147. - С. 84-90. 

 
Анотація   

На основі виявлення та аналізу існуючих зв'язків між генетично 
різнорідними ландшафтними утвореннями зроблена спроба 
виокремити парадинамічний ландшафт. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91641  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова 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)  Літературний письмовий твір "Контрольна робота на перевірку 

засвоєння медичної термінології "Final test for 1st year dental students"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Контрольна робота для перевірки засвоєння медичної термінології 
студентами першого курсу стоматологічного факультету, яка містить 
десять завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91642  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Space"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з золотих, 
оливкових, чорних, білих, бежевих, коричневих точок та стікаючих  
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коричневих ліній по всьому периметру; сучасне полотно, акрил, 
120х120 см, 2010 р. Знаки та позначки: в нижньому правому куті - 
напис "Delani".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91643  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Sound"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з золотих 
вихорів в лівому верхньому куті, чорної з золотом плями у лівому 
нижньому куті та чорних точок у середині копзиції; сучасне полотно, 
акрил, 120×120 см, 2010 р. Знаки та позначки: в нижньому правому 
куті - напис "Delani". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91644  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Summer landscape"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з зеленої 
плями знизу і великої синьої плями зверху та з малих жовтих, 
червоних, темно-синіх, помаранчевих, салатових плям; сучасне 
полотно, акрил, 200х150 см, 2010 р. Знаки та позначки: в нижньому 
правому куті - напис "Delani". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91645  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
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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 "Venice"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовтих, 
червоних, сіро-вохристих та синіх плям на бірюзовому тлі; сучасне 
полотно, акрил, 100×100 см, 2010 р. Знаки та позначки: в нижньому 
правому куті - напис "Delani".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91646  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогодова Олена Олександрівна, Черненко Наталя Олександрівна, 
Глущенко Ярослава Іванівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рекомендації до виконання курсової 
роботи з дисципліни "Міжнародні стратегії економічного розвитку" 
для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації 
"Управління у сфері оборонно-промислового комплексу" освітнього 
ступеня магістр за заочною формою навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено основні рекомендації до обсягу та структури курсової 
роботи. Запропоновано перелік вимог до написання, порядку захисту, 
а також критерії оцінювання роботи. Сформовано завдання на 
курсову роботу. Розраховано на студентів спеціальності 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління у сфері оборонно-
промислового комплексу" освітнього рівня магістр за заочною 
формою навчання КПІ ім. І. Сікорського та інших вищих навчальних 
закладів, а також для викладачів, аспірантів та фахівців, які 
займаються проблематикою міжнародної економіки, взаємодії 
транснаціональних компаній та урядів країн, формуванням 
міжнародних стратегій економічного розвитку на різних рівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91647  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухарук Анна Дмитрівна, Черненко Наталя Олександрівна, 
Корогодова Олена Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рекомендації до виконання курсової 
роботи з дисципліни "Міжнародна торгівля" для студентів 
спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління в 
сфері оборонно-промислового комплексу" освітнього ступеня магістр 
за заочною формою навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено основні рекомендації до обсягу та структури курсової 
роботи. Запропоновано перелік вимог до написання, порядку захисту, 
а також критерії оцінювання роботи. Надано тематику курсових 
робіт. Розраховано на студентів спеціальності 073 "Менеджмент" 
освітньої програми "Управління в сфері оборонно-промислового 
комплексу" освітнього ступеня магістр за заочною формою навчання 
КПІ ім. І. Сікорського та інших вищих навчальних закладів, а також 
для викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються 
проблематикою міжнародної торгівлі, аналізом ефективності 
експортно-імпортних операцій, документальним супроводом 
міжнародного партнерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91648  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Наталя 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)  Навчальний посібник "Економіка праці і соціально-трудові 
відносини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито концептуальні засади організації економіки праці. 
Викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження 
соціально-економічних та виробничих відносин на рівні підприємств, 
організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та 
функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального 
партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку 
праці. Описані проблеми інтеграції соціально-трудових відносин України 
в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91649  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Фінанси: рекомендації та завдання до 
проведення практичних занять з дисципліни для студентів освітнього 
ступеня "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації та завдання до проведення практичних занять        
складено  відповідно до затвердженої програми дисципліни та 
призначено для бакалаврів спеціальності 051 "Економіка". По 
кожному з практичних занять наведено мету, перелік питань        
заняття, контрольні питання до теми, завдання, тести,        
рекомендовану літературу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91650  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бублик Анна Сергіївна, Колумбет 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 "Десктопний додаток "Онтологічне 
представлення реєстру методичних ресурсів кафедри" ("Програма 
"Методичні ресурси кафедри АПЕПС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для операційної системи Windows. Дана 
програма довзволяє користувачеві виконувати пошук по методичних 
ресурсах за допомогою запитів SPARQL. Користувачу надається 
можливість доповнення запиту критеріями та виконання цього 
запиту. Після виконання запиту користувач може переглянути 
результат і відкрити документ, що є методичним ресурсом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91651  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Олександра Станіславівна, Колумбет Вадим Петрович  
 
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 "Онтологічна пошукова система з аналізу 
навчальних планів" ("Програма "Ontology")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма дозволяє користувачеві здійснювати пошук по 
навчальних планах, а також виконувати аналітичні запити, виводячи 
на екран результати, і існує можливість одразу ж побачити чи 
співпадають значення з нормами щодо завантаженості студентів. 
Користувачу надається можливість вибору параметрів запиту, таких 
як курс, кількість годин лекцій, практик, лабораторних, 
індивідуальної роботи студента, кредитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91652  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "БЛАКИТНА ЗБІРКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів про життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91653  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Майя 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 "Power BI як інструмент кількісного та якісного 
опрацювання результатів наукових досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попель М. В. Power BI як інструмент кількісного та 
якісного опрацювання результатів наукових досліджень / Новітні 
комп'ютерні технології. - Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ 
"Криворізький національний університет", 2018. - Том VI. - 317 с.  
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Анотація   
У роботі розглянуто переваги Power BI як інструменту Office 365 у 
порівнянні з традиційними табличними процесорами. Проведено 
порівняльний аналіз наявних типів ліцензування, які можна 
використати в діяльності науковця чи підрозділу науково-дослідної 
установи. Окреслено можливості використання безкоштовного 
ліцензування Desktop, якого буде достатньо для висвітлення основних 
та проміжних результатів діяльності науковця чи підрозділу науково-
дослідної установи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91654  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Майя 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 "Хмарний сервіс CoCalc як засіб формування 
професійних компетентностей учителя математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попель М. В. Хмарний сервіс CoCalc як засіб 
формування професійних компетентностей учителя математики : 
монографія / М. В. Попель // Теорія та методика навчання 
математики, фізики, інформатики. - Кривий Ріг : Видавничий центр 
Криворізького національного університету, 2018. - Том XVI. -         
Випуск 1 (44) : спецвипуск "Монографія в журналі". - 241 с. 

 
Анотація   

Спецвипуск містить монографію М. В. Попель, у якій розглянуто 
методичні засади формування професійних компетентностей учителів 
математики у закладах вищої освіти України; уточнено місце 
хмарного сервісу CoCalc у системі засобів  навчання математичних 
дисциплін; виявлено особливості використання CoCalc у навчанні 
математичних дисциплін та розроблено модель використання 
хмарного сервісу CoCalc як засобу формування професійних 
компетентностей учителя математики; спроектовано методику 
використання CoCalc як засобу формування професійних 
компетентностей учителя математики. Для науковців, аспірантів, 
викладачів математичних дисциплін та студентів педагогічних 
навчальних закладів, всіх, хто цікавиться застосуванням хмаро 
орієнтованих систем в освіті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91655  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до практичних занять і 
самостійної роботи з курсу "Концепти і концептосистеми в 
когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять і 
самостійної роботи з курсу "Концепти і концептосистеми в 
когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики" / уклад. О. Г. Хомчак. – 
Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2019. - 20 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях висвітлено тематику та зміст 
практичних занять судентів-філологів із дисципліни відповідно до 
навчального плану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91656  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Володимир Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Становлення, розвиток і зміст поняття 
"парадинамічна ландшафтна система" в географії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Володимир Воровка Становлення, розвиток і зміст 
поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії / Наукові 
записки. - 2016. - № 1. - С. 4-9. 

 
Анотація   

На основі виявлення та аналізу існуючих зв'язків між генетично 
різнорідними ландшафтними утвореннями зроблена спроба 
виокремити парадинамічний ландшафт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91657  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомчак 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)  Наукова стаття "Асоціативно-вербальне поле концепту гора в 
українській мовній картині світу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті репрезентується досвід аналізу концепту гора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91658  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакун Микола Миколайович, Гришко Світлана Вікторівна, Непша 

Олександр Вікторович, Тамбовцев Геннадій Вілійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Anthropogenic transformation of the geographical 

environment of the city of Melitopol and Melitopol Region"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Sakun Mykola, Hryshko Svitlana, Nepsha Olexandr, 

Tambovtsev Gennady Anthropogenic transformation of the geographical 
environment of the city of Melitopol and Melitopol Region / iScience. 
Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - № 4 (48). - 
С. 85-89. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91659  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рак Людмила Олександрівна, Титаренко Наталія 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 "Порівняльний аналіз методів задачі комівояжера 

для вибору оптимального туристичного маршруту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядається розв'язання різними методами задачі про 
оптимальний туристичний маршрут по містах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91660  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тамбовцев Геннадій Вілійович, Непша Олександр Вікторович, Сапун 
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)  Наукова стаття "Гідроекологеологічні умови підземних вод м. 
Дніпрорудне Запорізької області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г. В. Тамбовцев, О. В. Непша, Т. О. Сапун. 
Гідроекологеологічні умови підземних вод м. Дніпрорудне Запорізької 
області // Географія та туризм. - 2019. - № 1. - С. 61-65. 

 
Анотація   

З метою вивчення якості підземних вод м. Дніпрорудне 
Васильківського району Запорізької області проведене дослідження 
гідрогеологічних умов водоносних горизонтів з метою їх придатності 
до питного водоспоживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91661  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Наталія Євгенівна, Рак 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)  Наукова стаття "Методика викладання теми "Поверхні II порядку" в 
курсі аналітичної геометрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті обґрунтовується необхідність створення нових педагогічних 
технологій і методики навчання аналітичної геометрії з урахуванням 
нових освітніх вимог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91662  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір " Художній дизайн шрифту "Крила успіху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Художній дизайн шрифту "Крила успіху" та особливості його письма 
у розліновці в клітинку, графічний малюнок накреслень літер, які 
складають єдину стилістичну систему, набір символів, визначеного 
розміру і малюнка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91663  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Віктор Станіславович, Суханова 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни "Плавання з методикою викладання та навчальною 
практикою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях представлено інформаційний матеріал 
навчання дітей плавання з метою забезпечення вивчення студентами 
дисципліни "Плавання з методикою викладання та навчальною 
практикою".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91664  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Володимир Петрович  
 
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 "Коробка для воблерів з дерева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір ужиткового мистецтва "Коробка для воблерів з дерева" - 
мистецтво різблення по дереву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91665  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
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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 "Проблемні аспекти накопичення в обліку 
інформації щодо бази оподаткування для обчислення 
загальнодержавних податків і зборів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського 
обліку інформації, у тому числі щодо бази оподаткування, що 
використовується для обчислення загальнодержавних податків і зборів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91666  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Бухгалтерський облік як джерело інформації для 
обчислення рентної оплати за спеціальне використання води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Бухгалтерський облік як джерело 
інформації для обчислення рентної оплати за спеціальне 
використання води // Збалансоване природокористування. - 2018. -          
№ 1. - С. 39-43. 

 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського 
обліку інформації, що використовується для обчислення рентної 
плати за спеціальне використання води.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91667  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Обліково-аналітичне забезпечення обчислення 
екологічного податку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Обліково-аналітичне забезпечення 
обчислення екологічного податку // Збалансоване 
природокористування. - 2017. - № 1. - С. 33-36. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91668  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Проблемні аспекти накопичення в обліку 

інформації щодо об'єктів та баз оподаткування для обчислення 
місцевих податків і зборів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто такі обов'язкові елементи податку як об'єкт 
оподаткування та база оподаткування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91669  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечіпор Світлана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Історія мистецтва і стилю. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять. Для студентів 
освітнього ступеня "бакалавр" денної форми навчання спеціальності 
015.23 Професійна освіта (Дизайн)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках наведено стислу характеристику дисципліни, 
зміст лекційних та практичних занять за курсом, характеристику 
видів організації самостійної роботи при вивченні навчальної 
дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91670  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Анастасія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Моделювання та художнє 
оформлення одягу. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять. Для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної форми 
навчання спеціальності 015.23 Професійна освіта (Дизайн)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено відповідно до вимог ОПП для забезпечення підготовки 
фахівців відповідного освітнього ступеня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91671  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Основні тенденції розвитку туристичної сфери 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті показано, що розвиток туристичної галузі стимулює 
зростання у дотичних сферах економіки, що є особливо важливим для 
регіонального розвитку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91672  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Ніна Павлівна (Гостєва Ніна 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)  Наукова стаття "Механізми реалізації державної політики в галузі 

туризму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті показано, що туризм в Україні має стати сферою реалізації 
ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих 
бюджетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91673  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола 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 "Титри та анімована графіка в кіно та на телебаченні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91674  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексієнко Вікторія 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)  Роман "Круговые ночи Веты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чи має ціну любов? Чи варто бігати в пошуках любові, змінюючи 
партнерів без зупинки? Чи є друга зустріч з чоловіком випадковою? 
На ці питання шукає відповіді героїня роману.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91675  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теліпська Катерина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Так звучить Луцьк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Короткий опис бренду для позначення серії заходів (концертів, арт-
променадів, музичних перформансів), що поєднують історичну, 
культурну, мистецьку і просвітницьку складові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91676  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільясов Максим 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)  Графічне зображення "Bubo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91677  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Ніна Павлівна (Гостєва Ніна 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)  Наукова стаття "Місце туристичної індустрії України у світі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються перспективи розвитку туристичної індустрії в 
Україні та її місце у світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91678  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлов Ярослав Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Формула онлайн чарівності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному навчальному курсі розповідається про те, що писати в 
соціальних мережах, щоб сподобатися та познайомитися з гідним 
чоловіком. Якими повинні бути світлини, як правильно викласти 
інформацію про себе, свої вподобання та очікування. Як ефективно 
описати себе, щоб справляти хороше враження на гідних чоловіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91679  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорєлов Дмитро Валерійович, Константинов Юрій 
Володимирович, Шевко Михайло Григорович, Шевченко Тетяна 
Миколаївна, Кунц Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Географія" електронний підручник для 6 
класу закладів загальної середньої освіти (v.1.0)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний підручник розроблений з метою вивчення географії у 6 
класі на основі відкритого доступу до освітніх інформаційних 
ресурсів. Це автоматизована система, яка включає інформаційно-
довідкові й методичні матеріали з географії та дає змогу комплексно 
використовувати їх для отримання знань, формування умінь, навичок 
і здійснення контролю та самоконтролю за цим процесом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91680  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веселов Володимир 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 практичного характеру "Концепція 
дитячого розвиваючо-розважального шоу "То-то. Пой, рисуй!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою типовий сценарій дитячого розвиваючо-
розважального шоу, в якому персонаж на ім'я То-то показує глядачам 
як малювати різні об'єкти, розфарбувати їх, вирізати малюнки та 
гратися з ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91681  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Лариса 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 "Особливості використання нетрадиційних технік 
зображувальної діяльності дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91682  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Тетяна Павлівна, Горбатюк Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Використання 
робастних методів оцінки при створенні баз виробничих знань на 
підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто методичні позиції теорії робастного оцінювання, 
що відкриває можливості їхнього ефективного використання у 
реальному масштабі часу при організації баз виробничих знань на 
підприємствах. Запропоновані нові підходи до пошуку стійких оцінок 
невідомих параметрів, пропонується використовувати методи 
варіаційного обчислення і непараметричної оптимізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91683  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Тетяна Павлівна, Горбатюк Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру  "Нечеткие 

марковские процессы в нормировании труда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянута теорія моделювання динаміки станів виробничих 
систем за допомогою марківських процесів. Викладаються нечіткі 
методи в поєднанні з методами теорії ймовірностей і математичної 
статистики для опису складного характеру процесів праці, що 
протікають у виробничих системах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91684  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Тетяна Павлівна, Ігумнов Борис Миколайович, Барський 

Станіслав 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 "Системы нормирования производственной 

деятельности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладена нова концепція нормування витрат та 
результатів сукупної праці. Розроблена методологія структурних 
досліджень на основі стохастичних процесів та нетрадиційних методів 
обробки статистичних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91685  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Тетяна Павлівна, Горбатюк Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Экономико-математические модели в нормировании 

труда"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завгородняя Т. П., Горбатюк Е. В. Экономико-
математические модели в нормировании труда (монография) : - 
Хмельницкий, НВП "Евріка" ТОВ, 2001. - 212 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуті дві основні проблеми: створення баз знань, 
що містяться у методах праці; обґрунтування економіко-математичних 
методів та моделей для вирішення виникаючих завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91686  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсова Наталія Артемівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Науково-методичні засади формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання впливу 
соціальних детермінант на економічну безпеку національної 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі узагальнення та систематизації методології міжнародного 
рейтингового оцінювання розвитку національних економік та їх 
різноманітних аспектів запропоновано підхід до визначення 
соціальних детермінант, які впливають на економічну безпеку 
національної економіки і комплексно відображають стан та динаміку 
процесів у соціумі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91687  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Вікторія 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук "Розвиток мистецької освіти в жіночих навчальних 
закладах України (друга половина XIX - початок ХХ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У авторефераті розкрито основні положення наукового дослідження 
щодо організації мистецької освіти в жіночих навчальних закладах 
України у період другої половини ХІХ - початку ХХ століття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91688  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхов Олександр Логвинович, Фурсова Наталія Артемівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм кластеризації для Data Mining"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ляхов О. Л., Фурсова Н. А. Алгоритм кластеризації 

для Data Mining // Математичне та імітаційне моделювання систем. 
МОДС 2017 : тези доп. Дванадцятої міжнар. наук. -практ. конф. - 2017. - 
С. 425-428. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91689  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Вікторія 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 "Хореографічна підготовка в жіночих навчальних закладах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено особливості розвитку хореографічної підготовки в жіночих 
навчальних закладах України другої половини ХІХ - початку ХХ 
століття, а саме в інститутах шляхетних дівчат та жіночих гімназіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91690  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Анна Володимирівна, Завора Таїна Миколаївна, 

Супруненко Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської 

області"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність оцінювання соціально-економічної 
безпеки регіону й формування його безпекоорієнтованої політики в 
умовах постійного виникнення та реалізації загроз соціально-
економічній системі регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91691  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошан Олександр Олександрович, Григоров Сергій Миколайович, 

Демяник Дмитро Сергійович, Ентіна Юлія Марківна, Рузін Геннадій 
Петрович, Аврунін Олег Григорович, Тимкович Максим 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 "Комп'ютерна програма прогнозування 

перебігу та лікування одонтогенного верхньощелепного синуситу 
"EasySinus"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для прогнозування перебігу та лікування одонтогенного 
верхньощелепного синуситу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91692  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Ганна Володимирівна, Онищенко Світлана 

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 "Методичні засади оцінювання соціально-економічної 

безпеки регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідні умови соціально-економічного розвитку 
регіону, однією з яких є соціально-економічна безпека регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91693  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Панасенко Наталія Леонидівна  
 
Повне ім'я або 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 "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
розвитком аграрного сектора економіки регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Комеліна, Н. Л. Панасенко. Іформаційно-
аналітичне забезпечення управління розвитком аграрного сектора 
економіки регіону: монографія / - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 234 с. 

 
Анотація   

Досліджено сучасні тенденції розвитку аграрного сектору економіки 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91694  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайкіна Аліна Олександрівна, Чайкіна 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)  Підрозділ 4.13 у монографії "PERSON, FAMILY, AND SOCIETY: 
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE HARMONIZATION OF 
INTERESTS" під назвою "Адаптивні стратегії підприємців в умовах 
економічних ризиків і загроз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Chaykina Nataliya, Chaikina Alina. Адаптивні 
стратегії підприємців в умовах економічних ризиків і загроз // Person, 
Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the Harmonization of 
Interests. Monograph. Opole: The Academy of Management and 
Administration in Opole, 2016. - P. 296-302. 

 
Анотація   

Диспозиційно-рефлексивний підхід дозволяє виокремити 
альтернативні стратегії професіоналізації: модель адаптивної 
поведінки підприємця і модель його професійного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91695  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Дубіщев Віктор Петрович, Лисенко 
Микола Володимирович, Панасенко Наталія Леонидівна  

 
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)  Наукова стаття "Ukraine Unified Transport System Potential and Its 
Development Management Effectiveness Integral Assessment"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику інтегрального оцінювання транспортної системи 
національної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91696  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Гринько Олександр 
Володимирович, Христенко Олена 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)  Наукова стаття "Stakeholder Management in the Development of 
Building Organizations"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретичні концепції розвитку стейкхолдер-менеджменту 
та особливості їх застосування у практичній діяльності будівельних 
організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91697  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Комеліна Анна Андріївна, Галінська 
Тетяна Анатоліївна, Аширу Ісмаіл Кашасіра  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Modern (Financial and Innovative) Formation Determinants 
of Enterprise Logistics Management Under the Influence of Global Challenges"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методологічний підхід побудови логістичного управління 
підприємством.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91698  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Комеліна Анна Андріївна, Заяць 
Тетяна Анатоліївна, Рахметуліна Жибек Бердібековна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Innovational and investment security of modern 
development and assessment of the result of the mechanism of its supply on 
the state and regional levels"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сучасні підходи щодо забезпечення інноваційної та 
інвестиційної безпеки розвитку країни та її регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91699  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроченко Іван Панасович, Малинський Ігор Йосипович  
 
Повне ім'я або 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 "Спортивна легенда XX століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник відображає життєвий шлях та 
професійну діяльність видатного спортсмена, організатора, 
триразового олімпійського чемпіона, визнаного кращим борцем 20 
століття - українця Олександра Васильовича Медведя, який 
народився в м. Біла Церква, Київської області, де пройшло його 
дитинство, юність та перші  заняття з вільної боротьби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91700  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончева Тетяна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій 8-серійного фільму "П'янка вишня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91701  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончева Тетяна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Найкраще сільське весілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91702  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончева Тетяна Георгіївна  
 
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 24-серійного фільму "Це моє місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91703  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королько Наталія Іванівна  
 
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)  "Математика" підручник для 2 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 2 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91704  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська мова" підручник для 10 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 
10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91705  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмітрієва Маріанна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська література" підручник для 6 класу спеціальних закладів 

загальної середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 6 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91706  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмітрієва Маріанна Валеріївна, Кравець Ніна Павлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська література" підручник для 10 класу спеціальних 

закладів загальної середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 
10 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91707  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладченко Ірина Вікторівна, Королько Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 1 класу спеціальних закладів загальної 
середньої освіти (F 70)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 1 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91708  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трикоз Сніжана Валеріївна, Блеч Ганна 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)  "Я досліджую світ" підручник для 1 класу спеціальних закладів 
загальної середньої освіти (F 70) (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 1 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91709  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королько Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Математика" підручник для 6 класу спеціальних закладів загальної 

середньої освіти (F 70)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 6 
класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91710  
 
Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікішина Оксана Володимирівна, Бібікова Неля Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Формування та розвиток регіональних обслуговуючих 

кооперативів зернового ринку: інтеграційний підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування та розвиток регіональних 

обслуговуючих кооперативів зернового ринку: інтеграційний підхід / 
О. В. Нікішина, Н. О. Бібікова; НАН України, Інститут проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 
2018. - 230 с. 

 
Анотація   

Монографія розрахована на працівників органів влади, вчених, 
підприємців, аспірантів і студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91711  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коросташова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Генезис правового регулювання гендерної рівності в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено генезис правового регулювання (юридизації) рівності 
жінок і чоловіків на теренах України та трансформацію 
філософського розуміння гендерної рівності статей, що вплинули на 
процес розбудови її правового регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91712  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коросташова 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)  Наукова стаття "Мито, його види та функції" ("Мито")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надано характеристику видів мита.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91713  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коросташова 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)  Наукова стаття "Зміст та сутність понять "суб'єкт права" та 
"правосуб'єктність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено зміст та сутність правової категорії "суб'єкт права", 
класифікацію суб'єктів права, їх права та обов'язки, визначено зміст 
адміністративної правосуб'єктності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91714  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коросташова 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)  Наукова стаття "Магазин безмитної торгівлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено правову категорію "магазин безмитної торгівлі" як 
митний режим і як територію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91715  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Марія Степанівна, Бельорін-Еррера Олександра 
Михайлівна, Корженко 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 "Система формування здоров'язбережувального 
світогляду учнівської та студентської молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено аналіз сучасних підходів до визначення поняття 
"світогляд" та власні дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91716  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Марія Степанівна, Бельорін-Еррера Олександра 
Михайлівна, Корженко 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 "Модель оптимізації здоров'язбереження в освітньому 
середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

604 

Анотація   
У статті наведена модель оптимізації здоров'язбереження в 
освітньому середовищі, в структурі якої враховані рекомендації МОН 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91717  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аранчій Валентина Іванівна, Чумак Валентина Дмитрівна, 
Безкровний Олександр Валентинович, 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 "Податкова система"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Податкова система: навч. посіб. / В. І. Аранчій,            
В. Д. Чумак, О. В. Безкровний, О. О. Дорошенко. – Полтава : ТОВ 
НВП "Укрпромторгсервіс", 2018. - 364 с. 

 
Анотація   

Розглядається основне коло питань організації та функціонування 
податкової системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91718  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
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 "Вибір фінансової стратегії розвитку підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бражник Л. В., Дорошенко О. О. Вибір фінансової 
стратегії розвитку підприємства // Причорноморські економічні студії. - 
2019. - Випуск 38. - С. 99-103. 

 
Анотація   

Висвітлено методичні підходи вибору фінансової стратегії розвитку 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91719  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аранчій Валентина Іванівна, Чумак Валентина Дмитрівна, Бражник 
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)  Навчальний посібник "Фінанси підприємств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінанси підприємств: [навч. посіб.] / Аранчій В. І., 
Чумак В. Д., Бражник Л. В. - 2-ге вид., розшир. та доповн. - Полтава : 
РВ ПДАА, 2018. - 350 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто питання організації фінансової 
роботи на підприємстві, розкрито механізм формування фінансових 
ресурсів, порядок їх використання і планування, рух грошових 
потоків та визначення фінансових результатів діяльності 
підприємств, їх оподаткування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91720  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галіченко Максим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки і рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи 
з дисципліни "Політологія" для студентів усіх напрямків підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна "Політологія" займає важливе місце у процесі 
підготовки бакалаврів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91721  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Володимир Олексійович, Іванов Ігор Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод визначення 
міжмаршрутного розподілу пасажирів в зупинних пунктах міського 
пасажирського транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано міжмаршрутний розподіл пасажирів в зупинних 
пунктах транспортно-пересадочних вузлів розглядати, виходячи з 
оцінки параметрів можливих варіантів реалізації відправлень та 
визначення пріоритету їх вибору кожним пасажиром.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91722  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петракова Тетяна Леонідівна  
 
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)  Енциклопедія дитячих талантів "НАЙВИДАТНІШІ ДІТИ 

УКРАЇНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петракова Т. Л. Найвидатніші діти України / 

Петракова Тетяна Леонідівна. – Харків : Друк "Перша 
експериментальна друкарня", 2017. - 112 с. 

 
Анотація   

Популяризація дитячої творчості необхідна та життєво важлива саме 
зараз, бо розвиток творчого начала у дітей - запорука нашого 
майбутнього!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91723  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночих футболок та 

світшотів з оригінальними вишивками "Целуй", "Porno", "MOOD", 
"Send no nudes", "Искусство", "Empathy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночих футболок та 
світшотів з оригінальними вишивками "Целуй", "Porno", "MOOD", 
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"Send no nudes", "Искусство", "Empathy", що включає: біла та чорна 
бавовняні футболки "Целуй", чорна бавовняна футболка "Porno",  
біла бавовняна футболка "MOOD", біла бавовняна футболка "Send no 
nudes", персиковий бавовняний світшот "Send no nudes", біла 
бавовняна футболка "Искусство", жовтий бавовняний худі 
"Empathy".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91724  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни (труси) з оригінальними вишивками "Целуй", "MOOD", 
"Send no nudes", "Нежность", "Sad Songs", "Porno", "Paradise", 
"Lonely for you only", "Just friends", "100 % boy tears", "How about 
no",  "Holly Melancholy", "Closer", "Situation", "Fatality",  "Bride", 
"Antisocial"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни (труси) з оригінальними вишивками "Целуй", "MOOD", 
"Send no nudes", "Нежность", "Sad Songs", "Porno", "Paradise", 
"Lonely for you only", "Just friends", "100 % boy tears", "How about 
no",  "Holly Melancholy", "Closer", "Situation", "Fatality",  "Bride", 
"Antisocial", що включає бежеві, чорні та рожеві сліпи з оригінальною 
вишивкою "Цілуй", чорні сліпи -  "Porno", бежеві сліпи - "MOOD", 
чорні сліпи - "Send no nudes", бежеві сліпи - "Нежность", чорні сліпи - 
"Sad Songs", блакитні сліпи - "Paradise", бежеві сліпи - "Lonely for you 
only",  бежеві та чорні сліпи - "Just friends",  бежеві сліпи - "How about 
no", бежеві сліпи - "Holly Melancholy", рожеві сліпи - "Closer", чорні 
сліпи - "Situation", чорні сліпи - "Fatality", чорні сліпи - "Antisocial", 
біли сліпи - "Bride", бежеві, блакитні та чорні - "100 % boy tears".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91725  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
Повне ім'я 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 "Море і вино"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91726  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
Повне ім'я 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 "Пластинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Більшість радянських виконавців були зірками доти, поки не впала 
"залізна завіса" і ми не почули західну музику. Виявилося, що наші 
виконавці в основному повторювали чужу музику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91727  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
Повне ім'я 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 "Хорошая пєсня (Вестерн)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий виконавець надсилає свої твори до радіостанції та не 
розуміє, чому вони не потрапляють до ефіру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91728  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
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 "Спи, еще ночь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91729  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
Повне ім'я 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 "Сорокалетний ангел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чоловік у віці 40 років, життя начебто вдалося, але не  дає спокою 
мрія про музику, яка залишилася з юних років. Він все ще 
сподівається, що коли-небудь знову дістане гітару і заспіває.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91730  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рагімова Анастасія Борисівна  
 
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 "People in human exclusive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок складається з зображення силуета голови людини на фоні, в 
результаті чого утворюється зображення англійської букви "Р", що 
означає "People", тобто "Люди, народ", і вказує на ексклюзивність 
кожного серед всього людства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91731  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юнгер Ірина Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "BABYZZZ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91732  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хант Олена 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)  Збірка графічних зображнь "EKONOMBUD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91733  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Андрій 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)  Книга "Практичний посібник для виробництва  власних апаратів для 
напилення ППУ іполимочевини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал викладений в найбільш ефективній для розуміння, 
запам'ятовування та виробництва формі. В ньому знаходиться 
мінімум відступлень та максимум практичної інформації, що 
необхідна для роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91734  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларіонов Сергій Сергійович  
 
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 "DREAM MOTOR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91735  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пецюх Ігор 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)  Графічне зображення "ОЕСЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91736  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пецюх Ігор 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)  Графічне зображення "ТАКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91737  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пецюх Ігор Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Abet Laminati"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91738  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пецюх Ігор 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)  Графічне зображення "SAGOLA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91739  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юнгер Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "HUPPA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91740  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ПВАНТО (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Пав Ел ПВАНТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Творчий проект "Пав Ел ПВАНТО" об'єднує в собі картини, які 
виконані в жанрі абстрактного експресіонізму на високій професійній 
основі і стоять на одному рівні  з видатними митцями цього жанру і 
фактично за колоритом та композицією є унікальними роботами з 
ознаками окремої течії сучасного мистецтва абстрактного експресіонізму.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91741  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хребтов Владислав 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 графічних зображень "GRAVERTON"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91742  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павелківський Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "AQUATEC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91743  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідлецький Олег Володимирович  
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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 "Сцепка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз ювелірного виробу (кільця).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91744  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Сестро!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91745  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Анна Андріївна  
 
Повне ім'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 "Віршована казка для дітей "Мур, Няв 
та Великий Елвіс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Весела котяча історія про те, як зароджується та міцніє дружба. 
Щирість та повага, вірність та відкритість радіти тому, наскільки всі 
різні та унікальні - якості, котрі з легкістю проявляють милі та 
харизматичні персонажі. Книжечка створена додати позитиву та 
гарного настрою читачам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91746  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Згурська Яна 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)  Навчальний посібник "English for Kids"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник - книга-зошит, розроблений для дітей віком 5-6 
років (1-й) рік навчання. Містить 35 лексичних тем. Включає в себе 
ігрову, на основі карток, і творчу методики. Методики спрямовані на 
розвиток усного мовлення, навчання вимови, уміння розуміти 
питання і відповідати на них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91747  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Павло 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)  Книга "Криптовалюта - Путеводитель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга - прикладний довідник, в якому проводиться огляд нових 
технологій на базі блокчейна. Ця книга покликана відповісти на 
найпоширеніші питання. У ній проводиться огляд доступних 
можливостей, розповідається про нові зміни в технологіях, які вже 
зараз можуть прямо впливати на якість життя, і як можливо це 
використовувати. З детальними прикладами і списком доступних 
програм.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91748  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Анатолій Сергійович  
 
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 "Вейвлет-аналіз для віброакустичної 
діагностики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма реалізації вейвлет-аналізу сигналів з метою 
виявлення ушкоджень у лопатях вентиляторів, турбін, інших 
приладів з метою їх неруйнівної діагностики та попередження 
можливих механічних руйнувань на основі результатів аналізу 
сигналів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91749  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубицький Ігор Данилович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Календар змін в Україні (до виборів 
народних депутатів). Афоризми та пропозиції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Календар змін розроблений до виборів народних депутатів України, 
містить афоризми, висловлювання та пропозиції щодо потенційних, 
можливих та запланованих змін в країні, які допоможуть вивести 
Україну з існуючих проблем та труднощів. У календарі пропонуються 
також рішення зазначених проблем та мінімальні і максимальні 
плани щодо їх втілення в життя.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91750  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булатова Марія Михайлівна, Радченко Лідія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни Культурна 
спадщина олімпійського спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-
професійною програмою загальних та фахових компетентностей, 
зокрема здатності аналізу і синтезу проблем та процесів, що 
визначають місце і роль культурно-освітньої складової в системі 
розвитку олімпійського руху, її соціальної значущості; а також на 
досягнення передбачених результатів навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91751  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булатова Марія Михайлівна, Єрмолова Валентина Михайлівна, 
Радченко Лідія Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Олімпійська освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робоча програма навчальної дисципліни спрямована на формування 
визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових 
компетентностей для розробки і впровадження педагогічних технологій 
з олімпійської освіти в роботі з особами різних вікових груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91752  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кроль 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)  Науковий твір "Практичні рекомендації з використання творів 
різних видів мистецтва, пов'язаних з культурною спадщиною 
олімпійського руху, у системі викладання предметів гуманітарного та 
художньо-естетичного циклів у учнів 8-х класів закладів загальної 
середньої освіти України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичні рекомендації містять матеріали, пов'язані з культурною 
спадщиною олімпійського руху, які інтегруються у зміст тем відповідних 
навчальних предметів, не порушуючи їх звичайне викладання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91753  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолова Валентина Михайлівна  
 
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)  Науковий твір "Лекція № 3 тема: "Цінності філософії олімпізму. 
Олімпійська культура особистості" рівень вищої освіти: другий 
(магістерський) спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 
спеціалізація/освітньо-професійна програма: Олімпійський спорт та 
освіта"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В лекції розглянуті основоположні принципи олімпізму, викладені в 
Олімпійській хартії, розкрито змістовне наповнення поняття 
"олімпійська спадщина". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91754  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артемчук Олександра Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "АЙВЭН. Учебное пособие по 
китайскому языку для детей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий посібник є доповненням до основного курсу китайської 
мови для дітей від 6 до 9 ркоів, які починають вивчати мову з нуля. З 
метою підвищення ефективності та швидкості засвоєння матеріалу 
посібник розділено не тільки тематично, але і функціонально: 
кожному аспекту китайської мови в кожному уроці виділені одна 
сторінка і один персонаж, який знайомить дітей з матеріалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91755  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолова Валентина Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Лекція № 2 тема: "Педагогічні погляди П'єра де 
Кубертена" рівень вищої освіти: другий (магістерський) 
спеціальність: 017 Фізична культура і спорт спеціалізація/освітньо-
професійна програма: Олімпійський спорт та освіта"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В лекції розкриті передумови педагогічної діяльності Кубертена і її 
гуманістична орієнтація, розглянута його педагогічна спадщина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91756  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолова Валентина Михайлівна  
 
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)  Науковий твір "Лекція № 1 тема: "Система виховання у Стародавній 
Греції" рівень вищої освіти: другий (магістерський) спеціальність: 
017 Фізична культура і спорт спеціалізація/освітньо-професійна 
програма: Оліймпійський спорт та освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В лекції визначені мета і завдання дисципліни "Олімпійська освіта", 
розглянуті особливості систем виховання у Стародавній Греції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91757  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бузовський Ігор Миколайович, Бережной Олексій 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 "Правила и описание игры "Путь 
риелтора" от стажера до инвестора за 3 часа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Правила и описание игры "Путь риелтора" от стажера до инвестора 
за 3 часа" рекомендовані для рієлторів, маклерів, брокерів, керівників 
і власників агентств нерухомості, починаючи від стажерів. Містить в 
собі блоки психології, практичні завдання, рішення ринкових 
ситуацій, а також блок інвестицій. Гра виявляє зони росту, тренує 
ключові навички рієлтора, а також дозволяє освоїти навички 
інвестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91758  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анна Володимирівна (ANITA)  
 
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 "Продуктивний годинник нового покоління "SHANI" 
("SHANI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91759  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голощук Леся Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Скрижалі душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91760  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голощук Леся Юріївна  
 
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 "Покоївка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приїхавши в іншу країну, ми завжди спочатку розгублені. 
Випробування чекають на кожного. Ліза зробила помилку, 
відмовившись від кохання через страх, усе було через різницю у віці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91761  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голощук Леся Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Історія мого життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія веселої та доброї дівчини Віки, яка поїхала навчатись у 
Київ. Студентські роки це, напевно, найкращий період у житті кожної 
людини. Нові знайомства, нові друзі та багато цікавих подій. Одна 
зустріч із загадковим і егоїстичним хлопцем усе змінює.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91762  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хошаба Олександр Мирославович, Шиян Анатолій Антонович, 
Нікіфорова Лілія Олександрівна  

 
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 "GPS-контроль за якістю проведення 
семінарів в електронному урядуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма призначена для підвищення якості проведення 
семінарів в електронному урядуванні за допомогою використання 
мобільних пристроїв та сучасних засобів хмарних технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91763  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хошаба Олександр Мирославович, Шиян Анатолій Антонович, 

Нікіфорова Лілія Олександрівна  
 
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 "Визначення показників роботи працівників 

об'єднаних територіальних громад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена для визначення показників роботи працівників 
об'єднаних територіальних громад з метою надання оцінок 
співробітників, які надають послуги населенню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91764  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хошаба Олександр Мирославович, Шиян Анатолій Антонович, 

Нікіфорова Лілія Олександрівна  
 
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 "Моніторинг ІТ-інфраструктури Центрів 

надання адміністративних послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для проведення моніторингу серверів Центрів надання 
адміністративних послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91765  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хошаба Олександр Мирославович, Шиян Анатолій Антонович, 
Нікіфорова Лілія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

623 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління логами корпоративних серверів 
обласних Центрів зайнятості населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для управління логами корпоративних серверів обласних 
Центрів зайнятості населення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91766  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хошаба Олександр Мирославович, Шиян Анатолій Антонович, 

Нікіфорова Лілія Олександрівна  
 
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 "Аналіз даних Центрів обслуговування 

громадян"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для проведення аналітичних та статистичних робіт на 
основі OLAP-кубів. Результати роботи даної програми необхідні для 
проведення аналізу роботи Центрів обслуговування громадян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91767  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Портал 

комунальних послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для керування комунальними платежами з можливістю 
оплати платіжними картками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91768  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянова Марина Василівна, Рассказова Ольга Ігорівна, Агаркова 
Наталія Олександрівна (Белозьорова), Васильєва 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)  Навчальний посібник "Контроль у підготовці студентів педагогічних 
вищих навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник присвячений розгляду проблеми об'єктивної оцінки знань 
та вмінь майбутніх фахівців щодо виховної роботи з дітьми та 
молоддю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91769  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосок Світлана Іванівна  
 
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 "Класифікація ключових драйверів формування 
інноваційних енергетичних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано класифікацію ключових драйверів формування 
інноваційних енергетичних мереж, що призначено для систематизації 
"розумних" рішень в енергетиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91770  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосок Світлана Іванівна, Матвєєва Юлія Тагібеківна, Вакуленко 
Ігор Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до формування системи 
показників оцінки ефективності розгортання розумних енергетичних 
мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-методичний підхід до формування системи 
показників оцінки ефективності розгортання розумних енергетичних 
мереж, що враховує особливості енергетичної інфраструктури і 
принципи організації енергетичного ринку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91771  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбатова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання ефективності 
управління енергопостачальними компаніями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід до оцінювання ефективності управління 
енергопостачальними компаніями базується на формуванні 
первинних та комплексних показників із виокремленням факторів 
впливу внутрішнього та зовнішнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91772  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркіна Людмила Сергіївна, Захаркін Олексій Олександрович, 
Щербаченко Вікторія Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм трансформації державних ресурсів в 
інноваційний капітал суб'єктів господарювання з позиції 
забезпечення економічної безпеки держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропоновано механізм трансформації державних ресурсів в 
інноваційний капітал суб'єктів господарювання з позиції 
забезпечення економічної безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91773  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркіна Людмила Сергіївна, Захаркін Олексій 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 "Методичний підхід адаптивного стратегічного 
планування інноваційного розвитку підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід адаптивного стратегічного 
планування інноваційного розвитку підприємства, що передбачає 
моделювання сценаріїв інноваційного розвитку на рівні підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91774  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Хвилюй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91775  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Моряки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91776  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я твоя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91777  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Де ти є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91778  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Літак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91779  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Валерія 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 зображення знаку на 

товари і послуги Melnychuk & Partners legal company"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок зображення знаку на 
товари і послуги Melnychuk & Partners legal company" є комбінованим 
зображенням, яке складається з графічного та словесного позначення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91780  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахлакова Олеся Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Місто молодих лідерів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91781  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
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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 "Називай мене своєю квіткою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91782  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
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 "Снігова королева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91783  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
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 "Мій друг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91784  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Олена Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Кішка Murlenback" ("Кішка MLB")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

8 зображень кішки Murlenback/Мурленбек, виконаних за допомогою 
комп'ютерної графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91785  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Василь Іванович, Чорногор Олена Степанівна  
 
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 "Осінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник пісень "Осінь" включає пісні: "Ліс", "Затиснута".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91786  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
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  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Ветру навстречу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник пісень "Ветру навстречу" включає пісні: "Як мало часу для 
обох", "Доле моя доле", "Ти тільки кохай мене", "Твій помах вій", 
"Королева ночі", "Ветру навстречу", "Я потопаю у твоїх очах", 
"Сонет".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91787  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хапіцький Антон Іванович  
 
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 "Свет живой надежды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник пісень "Свет живой надежды", жанр - християнська пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91788  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник Олена Пилипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Класифікація витрат для потреб 

внутрішньогосподарського обліку зернопереробних підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. П. Колісник Класифікація витрат для потреб 

внутрішньогосподарського обліку зернопереробних підприємств // 
Фінанси, облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 222-227. 

 
Анотація   

В статті розглядаються питання класифікації затрат з метою 
здійснення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку 
зернопереробних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91789  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоменко Едуард 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)  Методичний посібник "Хортинг - національний вид спорту України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить практичний матеріал до навчальних програм з 
хортингу, що розраховані на навчання дітей, молоді та дорослих, від  
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п'яти років до літнього віку, рекомендації щодо вивчення теорії, 
педагогіки, психології, історії та філософії хортингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91790  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малинський Ігор Йосипович  
 
Повне ім'я або 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 "Самопідготовка студентів за розділом "Легка 
атлетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено основні принципи тренування 
легкоатлетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91791  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник Олена Пилипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні основи судово-бухгалтерської 
експертизи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. П. Колісник Теоретичні основи судово-
бухгалтерської експертизи // Фінанси, облік, аудит. - 2009. - № 14. -         
С. 256-263. 

 
Анотація   

В статті  розглянуто теоретичні основи судово-бухгалтерської 
експертизи і завдання, які вирішує, предмет, об'єкти і методи її 
проведення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91792  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Валерій Іванович, Терещенко Олександр Валерійович, 
Малинський Ігор Йосипович  
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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 "Атлетична гімнастика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено основні принципи навчання студентів з 
атлетичної гімнастики, розглянуто сучасні підходи з організації й 
методики фізичного виховання та практики спорту, докладно описано 
техніку виконання вправ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91793  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення, що 

стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з кресленням "Проект "Будівля навчального закладу 

початкової школи на 345 учнів об'єднаної з дошкільною установою на 
160 дітей по вулиці Причальна та Дніпровська набережна у 
Дарницькому районі міста Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ділянка будівництва навчального закладу початкової школи на 345 
учнів об'єднаної з дошкільною установою на 160 дітей знаходиться на 
території житлового комплексу з об'єктами соціально-побутового 
призначення та підземним паркінгом обмеженого вулицями Причальна 
та Дніпровська набережна у Дарницькому районі м. Києва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91794  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
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 твір науково-практичного характеру "Методика 

оцінювання інтелектуального продукту в університетах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі узагальнено аргументи та контраргументи в межах наукової 
дискусії з питання пошуку оптимальної методики вартісного 
оцінювання інтелектуальних продуктів дослідницьких університетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91795  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрович Йосиф Михайлович, Новаківський Ігор Іванович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління інноваційними проектами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петрович Й. М. Управління інноваційними 
проектами: навч. посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за 
заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки й техніки України         
Й. М. Петровича. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 
316 с. 

 
Анотація   

Структура посібника узгоджена з викладанням основ проектного 
менеджменту, сформованих в міжнародних документах РМВоК. У 
ньому висвітлено основні теоретичні і прикладні питання, які 
повністю розкривають змістовне наповнення навчальної дисципліни, 
що є важливим підґрунтям її освоєння студентами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91796  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цебрій Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 
Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "Митці минулих епох очима їхніх 
сучасників (початок XVII - середина ХІХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрання драматичних творів і статей у науково-популярному виданні 
дасть змогу читачеві побачити митців минулих епох очима їх 
сучасників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91797  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цебрій Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет                                
імені В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "Античність і Середньовіччя в 
театральних образах: частина 3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрання драматичних творів і коментарів до них долучає до 
невиправдано забутих шедеврів  світової літератури. Для читача це 
унікальна можливість перенестися до віддалених часів, побувати в 
Кархемиші та Ніневії, в іранському містечку Тус доби арабського 
халіфату, Парижі ХІІІ століття і Вінчестері епохи останніх вікінгів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91798  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рахно Михайло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 
Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мовностилістичні засоби реалізації слов'янсько-
скандинавських відповідностей в епічному дискурсі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рахно М. Ю. Мовностилістичні засоби реалізації 
слов'янсько-скандинавських відповідностей в епічному дискурсі  : 
монографія / Михайло Рахно ; упоряд., ред. та кор. Р. Г. Шрамко : 
Полтав. вищ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава :                        
ПНПУ імені  В. Г. Короленка, 2019. - 192 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено системному вивченню лексичних та 
стилістичних відповідностей у текстах скандинавського й 
українського епосу. Основну увагу зосереджено на архаїчній лексиці 
доби слов'янсько-германської мовно-культурної взаємодії, окремих 
постійних епітетах, описових висловах, епічних образах і категоріях 
формульних дій із наявними скандинавськими паралелями.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

636 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91799  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штовба Сергій Дмитрович  
 
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 "Інформаційна система ієрархічної 

категоризації науковців за їх профілями в мережі Google Scholar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує ієрархічну категоризацію українських науковців 
на основі їх профілів у Google Scholar. Початковою інформацією для 
категоризації є інтереси науковця, які той сформував на власний 
розсуд. Категоризація здійснюється за австралійсько-
новозеландською схемою класифікації наук ANZSRC з 
використанням бази наукових публікацій Dimensions. Результати 
представлені у вигляді веб-сайта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91800  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошек Родіон 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 "https:/joinposter.com/" ("Рoster")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91801  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Денис Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "https:/shturman.biz/"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91802  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігумнов Борис Миколайович, Проскурович 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)  Монографія "Моделі для організації самоспостережень у нормуванні 
праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігумнов Б. М., Проскурович О. В. Моделі для 
організації самоспостережень у нормуванні праці (монографія): - 
Хмельницький, НВП "Евріка" ТОВ, 2001. - 236 с. 

 
Анотація   

У монографії сформовано напрямок нормування праці на основі 
самоспостережень. Основна увага в книзі приділяється вибору 
математичних методів і моделей для проведення самоспостережень  
процесів машинно-ручної та розумової праці в основному, 
обслуговуючому виробництвах, а також спеціалістів, які зайняті 
виконанням багатьох виробничих функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91803  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошник Роман Олександрович, Сорочак Олег Зіновійович, Семін 
Ірина Євгенівна, Прийма Любов Романівна  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація та проектування операційних 
систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано методологічні основи організування операційних систем. 
Розписано організування виробничих процесів в операційних 
системах. Приділено увагу типам, методам організування 
виробництва. Акцентується увага на сервісній діяльності та на 
природі послуг. Виділені типи споживачів в сервісній операційній 
системі, способи управління попитом та пропозицією в сфері послуг.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 
 

638 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91804  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольчак Назар Юрійович, Карковська Вероніка Ярославівна, 

Яремко Ірина Ігорівна, Вішка Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Комплексне забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито суть та значення комплексного забезпечення фінансово-
економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її 
забезпечення, запропоновано основні теоретичні підходи, задачі, 
багатоваріантні запитання, перелік дискусійних питань, словник 
основних термінів, а також список рекомендованої літератури до тем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91805  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нефьодов Леонід Іванович, Філь Наталія 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 науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель експертної системи та 

оцінки рівня якості підготовки металовиробів до гальванічного 
покриття на базі нечіткої логіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто основні характеристики факторів, що впливають 
на якість гальванопокриття металовиробів. Проведено аналіз 
літератури, що дозволило визначити необхідність розробки експертної 
системи оцінки якості гальванопокриття металовиробів на основі 
застосування методів нечіткого логічного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91806  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довженко Оксана Олександрівна, Погрібний Володимир 

Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Багатоповерхові каркасні будівлі із збірно-монолітними 

балковими перекриттями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довженко О. О., Погрібний В. В. Багатоповерхові 

каркасні будівлі із збірно-монолітними балковими перекриттями: 
Монографія. - Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2016, - 196 с. 

 
Анотація   

У монографії виконано огляд сучасних каркасних збірних і збірно-
монолітних будівель із балковими перекриттями, наведено приклади 
об'ємно-планувальних і конструктивних рішень таких будівель, 
реалізацію та результати статичного розрахунку каркасів у 
програмному комплексі SCAD, а також конструктивний розрахунок 
міцності вузлів з'єднання окремих елементів каркаса варіаційним 
методом у теорії пластичності бетону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91807  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Владислав Васильович, Панік Леонід Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Реализация 
динамических, конкурентных и нечетких моделей планирования 
многопродуктовых потоков в транспортных сетях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджена реалізація динамічних, конкурентних та нечітких 
моделей планування багатопродуктових потоків в транспортних 
мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91808  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна, Калабухова Світлана Вікторівна, 
Мощенський Семен Геннадійович  

 
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. Бюлетень № 54, 2019 
 

640 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Золоті правила" в аналізі 
бухгалтерського балансу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91809  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Myaccaк, Muassak, Sergio Muassak (псевдонім), Бодунов Владімір 
Васільєвіч (Vladimir Bodunov)  

 
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)  Альбом мелодій "Альбом мелодій (музичні етюди) № 6/1/1 до творів, 
згідно сценарію "Сценарій мюзиклу (рок-опери) "А ла гер ком а ла 
гер ("на війні, як на війні")". Вулкан історії: народи Європи та Золота 
Орда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91810  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова Світлана Вікторівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна, 
Мощенський Семен 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)  Твір наукового характеру "Развитие балансоведения в 
информационной экономике"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91811  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовиков Микола Матвійович  
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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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Математическая модель социально-инновационной 
экономики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У представленому збірнику праць розроблена модель соціально-
інноваційної економіки на підставі раніше розробленої автором моделі 
вільного ринку з урахуванням економічних і неекономічних 
преференцій, що враховує інформацію як незалежний фактор 
виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91812  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савич Олександр Петрович, Молчанова Еллана 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 "Пакет комплексних контрольних робіт 

(Complex Control Tasks) з навчальної дисципліни "Managerial 
Economics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91813  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацулевич Олександр Євгенович, Щербина Віктор 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 "Спосіб дискретної інтерполяції спіралеподібних ДПК 

у полярній системі координат з врахуванням внутрішньої геометрії 
кривої"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена проблемі дискретної інтерполяції спіралеподібних 
дискретно представлених кривих (ДПК) у полярній системі координат 
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на основі кутів суміжності ланок вихідної ДПК та перевищень точок 
згущення над відповідними ділянками супроводжуючої ламаної лінії 
(СЛЛ).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91814  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Еллана Юріївна, Савич Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Пакет комплексних контрольних робіт 
(Complex Tasks) з навчальної дисципліни "Marketing Management"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91815  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Неизбежность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91816  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Любовь..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91817  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "А я хотел любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91818  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Вікторія Вікторівна, Дзюбенко Євгеній Леонідович  
 
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 "Правила 
трансформационной игры "Двери света"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91819  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна 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)  Музичний твір з текстом "Женщина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91820  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володін Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фастплант метод" швидкого освоєння виробництва 
нішевих культур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Базується на системі методології інноваційного провайдингу 
новостворень і нововведень на підприємницьких засадах державно-
приватного партнерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91821  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мала Анастасія Павлівна (Anastasiia Mala)  
 
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 "Система психо-физического развития "Roots 
of The Pulse" Drum Training"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідея методики психо-фізичного розвитку "Roots of The Pulse" Drum 
Training", передбачає напрацювання навичок для вільного володіння 
джембе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91822  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова 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)  Науковий твір "Професійні компетенції менеджера - уявлення 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бекетова О. А. Професійні компетенції менеджера - 
уявлення студентів / Реформування публічного управління та 
адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід. - 2016. -              
С. 385-387. 

 
Анотація   

У роботі розглянутий актуальний для сучасного стану розвитку 
освіти ступінь розуміння студентами важливості компетенцій, 
якостей, навичок в професійному житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91823  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Краудсорсинг - управление в условиях интенсивного 
развития информационно-коммуникативных технологий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бекетова О. А. Краудсорсинг - управление в 
условиях интенсивного развития информационно-коммуникативных 
технологий // Інформаційне суспільство та сталий розвиток. - 2013. - 
С. 9-12. 

 
Анотація   

У роботі розглядається поняття краудсорсингу та надані приклади 
його використання у практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91824  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Саморазвитие как психологический фактор 
формирования специалиста"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядається саморозвиток студентів як майбутніх 
менеджерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91825  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Ігор 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" з 
дисципліни "Психологія соціальних очікувань особистості: 
методологія, теорія і практика". Галузь знань 05 Соціальні 
поведінкові науки. Спеціальність 053 Психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна програма належить до професійної наково-предметної 
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91826  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Ігор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Психологія соціальних очікувань 
особистості: методологія, теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних 
очікувань особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91827  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Палай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91828  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 

Субботова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Нірвана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91829  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 

Субботова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Біжи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91830  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Раз, два, три"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91831  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 

Субботова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Забудь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91832  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Власенко Анна Леонідівна, Савіна 

Галина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Продакт-плейсмент як дієвий інструмент споживчих утопій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91833  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Власенко Анна Леонідівна, Савіна 
Галина Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Роль анкетування в реалізації споживчої утопії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91834  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Власенко Анна Леонідівна, Савіна 
Галина Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Некоторые аспекты системы управления рекламной 
деятельностью с учетом потребительских утопий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91835  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бартєнєва 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)  Тези наукового твору "Формування екокультурної компетентності 
майбутніх учителів: методологічні підходи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бартєнєва І. О. Формування екокультурної 
компетентності майбутніх учителів : методологічні підходи // 
Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали одинадцятої 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 
2018 року) - Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2018, - С. 202. 
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Анотація   
У тезах визначено сутність поняття "екокультурна компетентність", 
виявлено її функції стосовно педагогічної діяльності, обґрунтовано 
методологічні підходи та педагогічні умови формування 
екокультурної компетентності майбутніх учителів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91836  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохлов Денис Вячеславович  
 
Повне ім'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 концепції внутрішнього наповнення павільйону України на 
Всесвітній виставці "Експо-2020": "Smart Ukraine: життя, мислення, 
почуття" (Проект "Smart Ukraine: життя, мислення, почуття")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91837  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпцова Ольга Володимирівна, Кобець Марина Миколаївна, 
Кобець Юлія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Наукові 
методичні рекомендації "Дослідження фармакогенетичного значення 
популяційного розподілу частот поліморфізму 174C/G гена IL-6 серед 
мешканців України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях представлено дослідження 
фармакогенетичного значення популяційного розподілу частот 
поліморфізму 174C/G гена IL-6 серед мешканців України. Описана 
роль IL-6 в реалізації імунної відповіді. Вивчено асоціації 
поліморфізму 174C/G промотору гена IL-6 з клінічно значущими 
ознаками. За даною тематикою методичні рекомендації в Україні 
підготовлені вперше.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91838  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Lovetown"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91839  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Відпускаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91840  
 
Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 

Субботова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Shades"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91841  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Загинула"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91842  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюмченко Володимир Сергійович, Шевцов Роман Ігорович, 
Субботова Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Щастя у очах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91843  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Дудник Олег Олександрович, 
Романюк Оксана Володимирівна, Яковенко Олеся Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для рендерингу 
поверхонь тривимірних фігур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма для рендерингу поверхонь тривимірних фігур. Особливість 
програми полягає у можливості вибору різних методів 
зафарбовування і моделі відбивної здатності поверхонь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91844  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Дудник Олег Олександрович, 
Кирилащук Світлана Анатоліївна, Величко Михайло Олександрович, 
Яковенко Олеся Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для тріангуляції 
опуклих полігональних ділянок на трикутники з використанням 
метода Рапперта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для тріангуляції опуклих полігональних ділянок на 
трикутники з використанням метода Рапперта. Особливість програми 
полягає у розбитті сегментів в точці перетину з колом, описаним 
навколо сегмента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91845  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Кирилащук Світлана 
Анатоліївна, Величко Михайло Олександрович, Яковенко Олеся 
Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для теселяції 
криволінійних тривимірних поверхонь з використанням кривих 
Чайкіна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для теселяції криволінійних тривимірних поверхонь з 
використанням кривих Чайкіна. Програма забезпечує підвищення 
швидкодії перетворень плоского примітива в криволінійний та 
побудову нормалей в кожній точці поверхонь.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91846  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Мальований Олександр 
Григорович, Романюк Оксана Володимирівна, Яковенко Олеся 
Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для зафарбовування 
поверхонь тривимірних об'єктів за модифікованим методом Гуро"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для підвищення реалістичності 
формування тривимірних об'єктів за методом Гуро. Особливість 
програми полягає у попередньому аналізі перетину ребер трикутника 
відблисків. При наявності відблисків виконується розбиття 
трикутника на складові залежно від аналізу максимальних значень 
інтенсивності кольору на ребрах трикутника. Розроблене програмне 
забезпечення показало, що такий підхід забезпечує підвищення 
реалістичності відтворення відблисків і ураховує локальну кривизну 
поверхні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91847  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Мальований Олександр 
Григорович, Романюк Оксана Володимирівна, Яковенко Олеся 
Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для адаптивної 
нормалізації векторів у рядку растеризації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма виконує нормалізацію векторів нормалей на 
межах цифрових сегментів, на які послідовно розбивається рядок 
растеризації трикутника, з подальшим обчисленням значень 
проміжних нормалей із використанням лінійного інтерполювання за 
умови, що їхнє відхилення від одиничного розміру буде менше 
встановленого значення.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91848  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Мальований Олександр 
Григорович, Романюк Оксана Володимирівна, Яковенко Олеся 
Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для зафарбовування 
поверхонь тривимірних об'єктів за модифікованим методом Фонга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для зафарбовування поверхонь тривимірних 
об'єктів за модифікованим методом Фонга призначена для 
високопродуктивного рендерингу. Особливість програми полягає у 
попередньому аналізі поверхні на наявність відблиску з подальшим 
адаптивним вибором методу зафарбовування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91849  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Савицька Людмила Анатоліївна, 
Романюк Оксана Володимирівна, Яковенко Олеся Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для розрахунку 
дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні для задач 
рендерингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розраховує модифіковану дистрибутивну функцію Шліка 
відбивної здатності поверхні для задач рендерингу. Особливість 
програми полягає у адаптивній зміні степеня залежно від коефіцієнта 
спекулярності, що дозволило підвищити точність відтворення 
спекулярної складової кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91850  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Савицька Людмила Анатоліївна, 
Романюк Оксана Володимирівна, Яковенко Олеся Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для розрахунку 
спекулярної складової кольору з використанням нової моделі 
відбивної здатності поверхні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для розрахунку спекулярної складової кольору з 
використанням нової моделі відбивної здатності поверхні, яка 
використовує для апроксимації поліноми Чебішева. Програма 
забезпечує реалістичне відтворення як епіцентру, так і зони затухання 
відблиску при формуванні тривимірних об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91851  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейда Олександр Миколайович, Богачук Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для обробки зображення 
сканованих фотоматеріалів з високою роздільною здатністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для обробки зображення сканованих 
фотоматеріалів з високою роздільною здатністю. Обробка 
проводиться як в одиночному, так і в пакетному режимах. Для 
максимальної ефективності використовуються методи паралельної 
обробки даних із можливістю використання багатопроцесорних 
обчислювальних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91852  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейда Олександр Миколайович, Богачук Галина Володимирівна  
 
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 "Комп'ютерна програма для управління 
системою сканування фотоматеріалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для управління системою сканування 
фотоматеріалів. Результат сканування зберігається в цифровій формі 
у файл в режимі реального часу. Для управління системою 
сканування використовується USB-інтерфейс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91853  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Петрович, Щербаков Сергій Володимирович, Черевко 
Олена Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок формування зони 
проплавлення"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комп'ютерну математичну модель 
зварювальної ванни та призначена для розрахунку її параметрів  при 
її формоутворенні у нестаціонарному режимі при електродуговому 
наплавленні дротовим електродом. Може бути використана при 
побудові автоматизованих систем керування зварювальним 
обладнанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91854  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусенко Анжела 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 "Роль навчальної дисципліни "Правознавство" у формуванні 
професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери у 
процесі професійної підготовки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено спробу довести, що підготовка 
висококваліфікованих фахівців можлива за умов реалізації 
педагогічних принципів правової освіти, системи педагогічних 
прийомів, які допомагають формуванню правосвідомості студентів, а 
також навчально-методичного комплексу, котрий сприяє 
формуванню правової культури майбутніх спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91855  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"КІНОТРЕНІНГ: РЕСУРС ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська тренінгова програма адресована фахівцям у галузі 
практичної психології - психологам, психотерапевтам, а також 
педагогам, соціальним працівникам, студентам соціальних і 
психологічних спеціальностей і всім, хто цікавиться психологією. 
Розкрито мету та завдання кінотренінгу як методу групової роботи з 
особистісного розвитку та просвітницької роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91856  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"ДІАГНОСТИЧНО-ПСИХОКОРЕКЦІЙНА МЕТОДИКА "КАЗКА 
ПРО ВЛАСНЕ ЖИТТЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана методика запропонована для практичного застосування, а саме: 
діагностики, корекції та розвитку особистісних ресурсів. Методика  
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дозволяє особистості усвідомити ті її особистісні риси, патерни 
поведінки, які раніше були неусвідомлювані, ті стереотипні думки, які 
провокують появу негативних почуттів та заважають адаптації до 
оточуючого середовища. Психологічна робота дозволяє знизити 
психологічне напруження особистості, трансформувати власне 
ставлення до самої себе та оточуючих, розкрити особистісні ресурси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91857  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаль Олена Валеріївна, Андрусів Уляна Ярославівна, Попадинець 

Ірина Романівна, Штогрин Мар'яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчально-наукового характеру 

"Біржовий брокер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна гра охоплює тему "Сучасний стан біржової діяльності" 
програми дисципліни "Основи біржової діяльності", "Технології 
біржової діяльності", наведені матеріали розкривають зміст і основні 
положення теми дисципліни. Після викладення даної теми курсу 
студенти вміють створювати брокерські фірми та укладати 
брокерські угоди. Навчальна гра призначена для студентів усїх форм 
навчання за програмою підготовки бакалаврів/магістрів галузі знань 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91858  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусенко Анжела 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 "Правознавство: робочий зошит для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальностей: 
073 "Менеджмент", 281 "Публічне управління та адміністрування", 
051 "Економіка" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит призначено для студентів І курсу та допомагає 
студентам оволодіти теоретичним та практичним матеріалом з  
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питань Правознавства в обсязі програми для вищих навчальних 
закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Мета навчальної дисципліни 
полягає у формуванні системи знань з теорії та історії держави та 
права, галузевих юридичних наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91859  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галунець Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Адаптаційні можливості аграрного сектору України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Галунець Н. І. Адаптаційні можливості аграрного 
сектору України / International Scientific Journal EURO-AMERICAN 
SCIENTIFIC COOPERATION : RESEARCH ARTICLES. - Hamilton, 
Canada : "Accent Graphics Communication", 2014. - Volume 5. - 90 p.  

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність поняття адаптації та адаптаційні 
можливості підприємства. Висвітлено адаптаційні можливості 
аграрного сектору країни та зроблено висновки про їх вплив на 
адаптацію аграрних підприємств на міжнародних ринках. Метою 
дослідження є виявлення наявності адаптаційних можливостей 
аграрного сектору України та їх впливу на процес адаптації 
діяльності аграрних підприємств на міжнародних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91860  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галунець Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості адаптації діяльності аграрних формувань до 
умов світового продовольчого ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто сутність поняття ринок, світовий продовольчий 
ринок. Обґрунтовано, що класифікація продовольчого ринку 
встановлюється залежно від виконуваних функцій і основних ознак. 
Розглянуто умови світового продовольчого ринку, в якому 
функціонує аграрне формування. Визначено, що основні етапи  
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адаптації діяльності аграрного формування до умов світового 
продовольчого ринку повинні формуватися на всіх етапах життєвого 
циклу підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91861  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казачук Іван Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Квіти в волоссі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва намальований у власному стилі та 
відображає молоду людину з різнобарвними квітами, що 
перекривають очі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91862  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казачук Іван Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Інені хвильки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва намальований у власному стилі та 
абстрактно відображає морські хвилі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91863  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулалаєва Наталя Валеріївна, Романова Ганна Миколаївна, Герлянд 
Тетяна Миколаївна, Шимановський Марк Мусійович, Романов 
Леонід Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція проектного професійного навчання у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено основні положення й дефініції, наведено нормативні 
документи, на яких ґрунтується розроблена концепція. 
Сформульовано мету та завдання для її досягнення. Виокремлено 
основні методологічні підходи, дидактичні принципи та педагогічні 
умови проектного професійного навчання в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91864  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулалаєва Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція формування культури безпеки 
професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників 
будівельного профілю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулалаєва Н. В. Концепція формування культури 
безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю / Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти. - 2018. - № 59. - С. 19. 

 
Анотація   

Запропоновано модель формування культури безпеки професійної 
діяльності в майбутніх кваліфікованих робітників будівельного 
профілю. Виокремлено зміст культури безпеки професійної діяльності 
на основі вимог до нього, а також визначено методологічні умови її 
формування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91865  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушенко Євген Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн та форма чаші для Весільних келихів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91866  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонні технології" 
 
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 "Ремонтна 
документація для проведення середнього ремонту зенітних самохідних 
установок 2С6" ("Тунгуска РД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91867  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонні технології" 
 
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 "Ремонтна 
документація для проведення середнього ремонту виробу 5Ж15-1 та 
його складових частин" ("РД 300ПТ-1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91868  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонні технології" 
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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 "Ремонтна 
документація для проведення середнього ремонту виробу 9К81 та його 
складових частин" ("РД 300В1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91869  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкурей Михайло Радувич, Микитинський Ігор Євгенович, 

Винарчук Андрій Петрович, Козуб Іван Миколайович, Єгоров 
Олександр Сергійович, Алєксєєв Петро Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дісайд ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для організації та 

контролю паркування транспортних засобів "CarP" (Комп'ютерна 
програма "CarP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91870  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солнцева Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Українські патріотичні пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Біль матері", "Героям слава!", "Єдина церква України". Композиції 
спрямовані на національно-патріотичне виховання громадян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91871  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суарес Суарес Галина Орестівна  
 
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 графічних зображень "Point"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконаний у техніці комп'ютерне мистецтво.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91872  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Таїсія Вячеславівна, Млодецький Віктор Ростиславович, 

Черчата Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика оцінки управлінської 

реалізованості системи робіт календарного плану"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91873  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Таїсія Вячеславівна, Млодецький Віктор Ростиславович, 

Черчата Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика визначення поточної 

різноманітності станів у процесі виконання системи робіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика основана на визначенні точності різноманітності станів 
окремої роботи та дозволяє враховувати наростання розрегулювання 
процесу виконання робіт у часі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91874  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Людмила Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична пісня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91875  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Кудря Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дорослих 
від 10 до 99 років за 20 днів". Частина 1" ("Альбом для розвитку 
підлітків та дорослих від 10 до 99 років. Частина 1. "Гімнастика для 
мозку")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено вправи та завдання для індивідуального самостійного 
розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та гармонізації 
функціонування правої та лівої півкуль головного мозку за 
допомогою створення малюнка обома руками. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91876  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Кудря Олена Павлівна  
 
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, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей від 6 
до 8 років за 20 днів". Частина 2" ("Альбом для розвитку дітей від 6 до 
8 років (Частина 2). Гімнастика для мозку")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено вправи та завдання для індивідуального самостійного 
розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та гармонізації 
функціонування правої та лівої півкуль головного мозку за 
допомогою створення малюнка обома руками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91877  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Кудря Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дітей від 6 
до 8 років за 20 днів". Частина 1" ("Альбом для розвитку дітей від 6 до 
8 років (Частина1). Гімнастика для мозку")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено вправи та завдання для індивідуального самостійного 
розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та гармонізації 
функціонування правої та лівої півкуль головного мозку за 
допомогою створення малюнка обома руками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91878  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олександр Володимирович, Кудря Олена Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток 
півкуль головного мозку. Система розвитку інтелекту для дорослих 
від 10 до 99 років за 20 днів". Частина 2" ("Альбом для розвитку 
підлітків та дорослих від 10 до 99 років. Частина 2. "Гімнастика для 
мозку")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вміщено вправи та завдання для індивідуального самостійного 
розвитку уваги, пам'яті, уяви, творчого мислення та гармонізації 
функціонування правої та лівої півкуль головного мозку за 
допомогою створення малюнка обома руками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91879  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Информационное обеспечение 
синтеза компьютерной сети офисов транспортных систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91880  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель визначення місць розміщення 
комутуючих пристроїв та варіантів топології при синтезі КМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена модель визначення місць можливого розміщення 
комутуючих пристроїв та варіантів топології при синтезі 
комп'ютерної мережі організації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91881  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод определения 

характеристик синтезируемой компьютерной сети в условиях 
нечеткой информации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91882  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Структурно-топологический 

синтез локальной компьютерной сети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91883  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Виноваты мы сами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91884  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Ірина Олександрівна, Коровіна Вікторія Андріївна, 
Макрушина Лариса Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок кількості різального інструменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення необхідної кількості різального 
інструменту відповідно до спроектованого технологічного процесу 
виготовлення заданої деталі. Розроблена програма передбачає 
автоматизацію розрахунків і виведення результатів на  друк у вигляді 
таблиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91885  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Андрій Васильович, Локтікова Тамара Миколаївна, Кушнір 
Надія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RPP Solver"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "RPP Solver" призначена для розв'язання задач пошуку 
замкнених маршрутів у транспортних мережах. Програма дозволяє 
знаходити розв'язки: гамільтонової задачі комівояжера класичним 
методом Літтла; гамільтонової задачі про сільського листоношу; 
кільцевої задачі про сільського листоношу для вихідної матриці 
вартостей і заданої множини ребер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91886  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Олександр Васильович  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Вид. Місцевий 
розріз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основним етапам побудови моделі, а також 
виконання головного виду, виду зверху, зліва, місцевого розрізу та 
простановки розмірів на кресленику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91887  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Олександр Васильович  
 
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 "Побудова вала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основним етапам побудови моделі, а також 
виконання головного виду, перерізів, шорсткості, технічних вимог та 
простановки розмірів на кресленику. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91888  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Олександр Васильович  
 
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 "Переріз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основним етапам побудови моделі, а також  
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виконання головного виду, перерізів та простановки розмірів на 
кресленику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91889  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Олександр Васильович  
 
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 "Розрізи за двох 
січних площин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основним етапам побудови моделі, а також 
виконання головного виду, виду зверху, зліва, розрізу за двох січних 
площин та простановки розмірів на кресленику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91890  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Олександр Васильович  
 
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 "Побудова 
колеса зубчастого"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основним етапам побудови колеса 
зубчастого, а також виконання головного виду, виду зверху, зліва, 
шорсткості, технічних вимог, таблиці із характеристикою зубів та 
простановки розмірів на кресленику. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91891  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Олександр Васильович  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "З'єднання 
зварюванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основним етапам побудови окремих 
моделей деталей та моделі збірки зварної конструкції, а також 
виконання головного виду із розрізом, виду зверху, технічних вимог, 
специфікації та простановки розмірів на кресленику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91892  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Віра Модестівна  
 
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 "Оборванная нить судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91893  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Віра Модестівна  
 
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 "Тайна сталинских червонцев"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91894  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супруненко 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)  Стаття "Податкове планування на підприємствах малого бізнесу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супруненко С. А. Податкове планування на 
підприємствах малого бізнесу // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - 
№ 4 (94). - С. 135-144. 

 
Анотація   

У статті запропоновано новий підхід до визначення податкового 
планування; розглянуто класифікацію методів податкового 
планування і податкової оптимізації суб'єктів господарювання; 
розроблено алгоритм оптимізації оподаткування, дієвість якого 
підтверджена результатами науково-експериментальної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91895  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супруненко 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)  Стаття "Удосконалення методики податкового планування в 

податкових органах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супруненко С. А. Удосконалення методики 

податкового планування в податкових органах // Економіка фінанси 
право. Проблемні питання, коментарі та поради. - 2013. - № 1. - С. 62-65. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано теоретичні та методичні основи, практичні 
рекомендації щодо податкового планування формування податкових 
надходжень до бюджету України різних рівнів на сучасному етапі 
розвитку податкової системи країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91896  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супруненко Світлана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Вдосконалення податкового планування в інтересах держави 

та підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супруненко С. А. Вдосконалення податкового 

планування в інтересах держави та підприємства  // Теоретичні та 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Збірник 
науковий праць. - 2009. - С. 349-352. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано, сформульовано рекомендації, що спрямовані 
на вдосконалення податкової системи і податкового адміністрування, 
що стосується проведення податкового планування на підприємстві, 
запропоновані практичні рекомендації, які дозволяють 
підприємствам ефективно здійснювати податкове планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91897  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супруненко 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)  Стаття "Податкове планування як засіб гармонізації взаємовідносин 

держави та суб'єктів господарювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супруненко С. А. Податкове планування як засіб 

гармонізації взаємовідносин держави та суб'єктів господарювання // 
Економічний аналіз. Збірник наукових праць. - 2013. - Том 13. - С. 194-200. 

 
Анотація   

У статті розкрито сутність податкової гармонізації в розвитку 
економіки; досліджено підходи до трактування явища "сталий 
розвиток", сформульовано основні принципи і критерії стратегії 
сталого розвитку у сфері податкових відносин у межах взаємодії 
держави і суб'єктів господарювання; виділено основні проблеми та 
шляхи їх подолання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91898  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супруненко 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.03 на тему "Податкове 
планування в системі державного регулювання економіки України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У авторефераті дисертаційної роботи висвітлено та вирішено важливі 
науково-прикладні завдання обґрунтування теоретичних засад і 
визначення напрямів удосконалення податкового планування в 
системі державного регулювання економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91899  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Владислав Сергійович (A.T.F.O.T.S.)  
 
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 "Breaking the walls"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91900  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татусько Ольга 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)  Музичний твір з текстом "Мій океан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91901  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісенбарт Дмитро В'ячеславович, Рушковський Андрій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Непотрібні речі" (За мотивами 
оповідання Роберта Шеклі "Лавка старовинних чудасій)" 
("Непотрібні речі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91902  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Владислав Сергійович (A.T.F.O.T.S.)  
 
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 "Run"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91903  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Владислав 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 безпечної комунікації з клієнтами юридичної 

фірми (адвокатської компанії) "Lexorg Client Portal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує безпечну комунікацію з клієнтами та зручне 
зберігання та пошук документів, повідомлення про важливі події на 
електронну пошту або в вибраний месенджер, збирання статистики 
відвідувань, переглядів, завантажень документів. Користувачі мають 
різні рівні доступу до документів залежно від їх посади та обов'язків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91904  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Владислав Вячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль обліку витраченого часу з 
автоматизованим формуванням білінгових звітів Lexorg Billing 
Module"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма на основі даних, введених користувачами в систему 
Бітрікс24, здійснює автоматизоване формування білінгових звітів та 
забезпечує їх експорт в електронні таблиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91905  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович, Іващенко Сергій Васильович, Градобик 

Олег Васильович, 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 "МІА:Облік і Звітність" на базі ІПЗ "МІА" 

("МІА:ОІЗ на базі ІПЗ МІА")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Корпоративна інформаційно-аналітична система управління, 
призначена для автоматизації процесів планування, обліку, контролю 
та аналізу ділових процесів управлінської, виробничої, фінансової та 
господарської діяльності; організації доступу до інформації на всіх 
функціональних рівнях ієрархії та управління; оперативного 
вирішення управлінських та  облікових завдань; інтегрованого обміну 
ресурсами в рамках єдиного інформаційного простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91906  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устюжанін Кирило 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)  Оригінальний сценарій "По той бік невимовності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальний кіносценарій повнометражного художнього фільму у 
жанрі трагікомедія, фантасмагорія. Кінорежисер Андрій, який більше 
10 років не знімав кіно, а займався рекламою, хоче поставити фільм, 
присвячений філософу Сковороді. Скрізь його переслідують знаки, 
пов'язані із філософом, які вказують на те, що Андрій є обранцем та 
повинен створити цей фільм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91907  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Владислав 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 "Lexorg Bot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма-чатбот, що забезпечує взаємодію CRM-ERP-системи, 
побудованої на основі Бітрікс24, з її користувачами за допомогою 
месенджера Телеграм. Чатбот надсилає нагадування про заходи, 
сповіщення про події в системі та вносить в систему дані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91908  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панич Іван 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)  Роман "Острые шипы розы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91909  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетреба Федір Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАН СИСТЕМС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модернізована версія спеціалізованого 
програмного забезпечення національної системи біометричної 
верифікації та ідентифікації осіб" ("МВ СПЗ НСБВІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модернізована версія має більш функціональні можливості роботи з 
біометричними даними за допомогою візуальних спеціалізованих 
автоматизованих робочих місць, а саме інтерфейс експерта, за 
допомогою якого є можливість у користувача відправити графічні 
зображення відбитків пальців на ідентифікацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91910  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітенко Зоя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Innovation-investment profitability in cattle industry"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано фактори, що впливають на прибутковість інвестицій 
та функції, які вона виконує. Досліджено та наведено в таблиці прямі 
та непрямі методи державного регулювання інвестиційного клімату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91911  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Галина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Activation of the investment process in Ukraine through 
leasing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Наведено фактори, що доводять, що в Україні існує не тільки 
необхідність швидкої активізації лізингового впровадження, а й 
нагальна необхідність реалізації цієї прогресивної форми в 
інвестиційних відносинах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91912  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до визначення рівня  
інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності закладів 
вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід до визначення рівня інформаційно-
комунікаційного забезпечення діяльності закладів вищої освіти 
будується на визначенні критеріїв, які характеризують стан 
інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності закладів 
вищої освіти, які можна оцінити на основі публічної інформації, що 
надають заклади вищої освіти у відкритому доступі на своєму 
офіційному сайті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91913  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лемішко 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 "Фінансове забезпечення відтворення капіталу в 
аграрному секторі України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі подано аналітичні розрахунки щодо аграрного сектору 
економіки України, які показали негативну структурну динаміку 
нагромадження основного капіталу. Досліджено особливості 
формування власного капіталу, які ведуть до прояву ознак 
самофінансування суб'єктів господарювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91914  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івков Костянтин Степанович (STAN VOKVI)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ВALL ROOM спортивно-техническое мастерство" 
("BRCTM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91915  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій 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 "Chord Method Equation Root" для 
розв'язання алгебраїчного рівняння з однією змінною із заданою 
точністю методом хорд" ("СMER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт "СMER" призначений для пошуку особливої 
точки поведінки фізичного процесу у вигляді функції однієї змінної 
f(x), яка характеризується перетином графіка функції з віссю абсцис. 
Для обчислення коренів рівняння f(x)=0 використано метод хорд. 
Результати обчислення можна використати під час математичного 
моделювання фізичного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91916  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцов Денис Олександрович, Черепанова Юлія Юріївна  
 
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 "Програмна система для організації 
інформації про відеофайли з функцією їх перегляду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт являє собою веборієнтовану систему, яка 
дозволяє організовувати інформацію про відеофайли та їх колекції.      
Є функції пошуку та перегляду відеофайла за допомогою програвача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91917  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торгун Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТІФАРМ ДАТА ПРО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних з фармаконагляду та безпеки лікарських 
засобів Otipharm Data Pro" ("Otipharm Data Pro")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91918  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Розгадати лабіринт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91919  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог кованих виробів ручної роботи "Alexandr & Sylvester"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог авторських кованих виробів ручної роботи, які виготовлені з 
чорного і кольорового металів різної стильової спрямованості.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91920  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Олександр Вікторович  
 
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)  Каталог ексклюзивних ювелірних прикрас "PRYTULA JEWELLERY 
GROUP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог ексклюзивних ювелірних прикрас, які створені з 
дорогоцінного металу з вставками, а також з використанням 
ювелірної емалі.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91921  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родінкова Вікторія Валеріївна  
 
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 
"Алергопрогноз для міст України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алергопрогноз для міст України являє собою щотижневий текстовий 
сервіс, який розповсюджується через мережу Інтернет у вигляді 
електронних листів та надає інформацію користувачам про ризики 
виникнення алергії у відповідний сезон року у різних містах України, 
залежно від їх клімато-географічного розташування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91922  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колєдіна 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано та систематизовано існуючі науково-методичні 
підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств. 
Встановлено, що запропонований підхід забезпечує проведення 
ґрунтовного дослідження процесу інноваційного розвитку на 
підприємствах та прийняття дієвих управлінських рішень щодо цього 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91923  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлова Ольга 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)  Збірка малюнків "Обитатели подводного мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пізнавальна книжка-розмальовка про жителів підводного світу. Вік 
0+, і є серійним виданням для розвитку дітей дошкільного і шкільного 
віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91924  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Августінов Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Анти. Оріяна. Аратта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі керівник громадської організації "Нове Покоління" 
пропонує Схему сприйняття малюнку, відомого як "квітка життя".  
Внаслідок правильного розуміння доводиться єдність простору та 
часу, нове розуміння Бога, Кааби, тесеракта.  Оперуючи схемою, автор 
демонструє нові часові мітки, котрі підтверджують розумний підхід, 
збережений у православ'ї: чому покійного шанують через 9 днів, 40 
днів, а пам'ять через рік називається велика Тризна.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91925  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, 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 "Методичний підхід до оцінки впливу зовнішнього 
середовища на формування, реалізацію та розвиток конкурентних 
переваг підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід до оцінки впливу зовнішнього середовища на 
формування, реалізацію та розвиток конкурентних переваг 
підприємств роздрібної торгівлі передбачає виконання послідовних 
етапів з оцінювання умов і факторів кожного рівня конкурентного 
середовища із застосуванням формалізованих методів оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91926  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Графоаналітичний метод оцінки результативності 
формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графоаналітичний метод оцінки результативності формування 
конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі передбачає 
визначення кількісно-якісної відповідності потенційних 
(сформованих) і реалізованих напрямів формування конкретним 
підприємством конкурентних переваг в межах кожної ресурсно-
компетентнісної площини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91927  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна, 
Волосов Анатолій Михайлович, Михайлова Олена Валентинівна  

 
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 "Науково-методичний підхід до оцінки ефективності 
формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-методичний підхід до оцінки ефективності формування 
конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі передбачає 
послідовну реалізацію визначених етапів оцінки конкурентних 
переваг на стадіях їх формування та реалізації за критеріями 
забезпеченості, відповідності та результативності, що дозволяє 
виявити потенційні та реалізовані конкурентні переваги, а також 
визначити ефективність цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91928  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна, 
Михайлова Олена Валентинівна  

 
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 "Система показників оцінки ефективності 
формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система показників містить підсистеми галузевих показників 
визначення конкурентних переваг за критеріями забезпеченості, 
відповідності (на стадії формування) та результативності (на стадії 
реалізації).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91929  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучкова Ольга Вікторівна, Чуприна Наталія Миколаївна, 

Колесніков Володимир Петрович, Гаркуша Володимир Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 

хіміко-технологічний університет" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Транспортні перевезення, як базовий сегмент транзитного 

потенціалу Дніпропетровського регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В умовах інтенсивного розвитку світових торговельно-транспортних 
відносин та глобальних інтеграційних процесів, важливого значення 
набуває підвищення ефективності змішаних перевезень вантажів між 
регіонами, країнами і континентами, зокрема вантажних перевезень 
територією України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91930  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомов Роман Іванович, Зима Олександр Євгенович, Дяченко 

Євген 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 "Analysis and Prevention of Industrial Injury in the Construction 

Sector"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91931  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зима Олександр Євгенович, Пахомов Роман Іванович, Дяченко 

Євген Володимирович, Жигилій Сергій 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)  Стаття "Works execution organization at reconstruction and renovation 

of buildings after the fire with usage of slabs lifting method"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91932  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремченко Дмитро Володимирович, Зима Олександр Євгенович, 
Пахомов Роман 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 "Сучасні методи гасіння пожеж у резервуарах з нафтою та 
нафтопродуктами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яремченко Д. В., Зима О. Є., Пахомов Р. І. Сучасні 
методи гасіння пожеж у резервуарах з нафтою та нафтопродуктами // 
Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції "Проблеми та перспективи розвитку академічної та 
університетської науки". - 20-21 грудня 2018. - Полтава : ПолтНТУ, 
2018. - С. 198-201. 

 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу стану пожежної безпеки в резервуарних 
парках зберігання сирої нафти і нафтопродуктів на території України. 
Розглянуті особливості експлуатації резервуарів, випадки 
надзвичайних ситуацій в резервуарних парках, характер процесу 
горіння нафтопродуктів і можливі наслідки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91933  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомов Роман Іванович, Зима Олександр Євгенович, Дегтярьов 
Володимир Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичні 
вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
"Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях" для студентів технічних 
спеціальностей усіх форм навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пахомов Р. І., Зима О. Є., Дегтярьов В. Л. Безпека в 
надзвичайних ситуаціях. Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Безпека в галузі та 
надзвичайних ситуаціях" для студентів технічних спеціальностей усіх 
форм навчання - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 35 с. 

 
Анотація   

Наведено приклади прогнозування хімічної обстановки при аваріях 
на хімічно небезпечних об'єктах, розрахунку осередку ураження при 
повенях, розрахунку осередку ураження при вибухах і пожежах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91934  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомов Роман Іванович, Зима Олександр Євгенович, Дяченко 
Євген 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)  Курс лекцій з дисципліни "Безпека в галузі та надзвичайних 
ситуаціях" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 
інженерія" денної і дистанційної форм навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пахомов Р. І. Курс лекцій з дисципліни "Безпека в 
галузі та надзвичайних ситуаціях" для студентів спеціальності 192 
"Будівництво та цивільна інженерія" денної і дистанційної форм 
навчання // Р. І. Пахомов, Є. В, Дяченко, О. Є. Зима. - Полтава : 
ПолтНТУ, 2017 - 190 с. 

 
Анотація   

Розкрито сучасні підходи до вирішення питань безпеки та охорони 
праці при проектуванні об'єктів будівництва, а також під час 
проведення будівельно-монтажних робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91935  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Щербініна Світлана Адамівна  
 
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 "Methodology of estimation of energy reserves and 
energy efficiency of the housing fund of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено показники ефективності енергоспоживання 
житлового фонду України в цілому. Розроблено дворівневу систему 
економіко-математичних моделей для побудови оптимізаційної 
функції мінімізації споживання енергоресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91936  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський 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)  Стаття "АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КАТЕГОРИЙ 
"ДУХ-ДУША-ТЕЛО" И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ДУХОВНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПРИРОДЕ 
ЧЕЛОВЕКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91937  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янгулова Ольга Леонідовна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теоретична механіка. Аналітична механіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей навчальний посібник призначений для поглибленого вивчення 
аналітичної механіки як найважливішого розділу теоретичної 
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механіки. Для успішного засвоєння цієї дисципліни студенти 
молодших курсів, на яких вона викладається, мають навчитися 
поєднувати знання з курсу фізики та математики, що становить певні 
труднощі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91938  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бомба Андрій Ярославович, Мічута Ольга Романівна, Бойчура 
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 "Комп'ютерна програма реконструкції 
зображення тензора провідності анізотропного середовища за даними 
томографії прикладених квазіпотенціалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною особливістю програми є можливість врахування розподілу 
локальних швидкостей речовини вздовж ділянок входу та виходу 
частинок. Об'єктами відповідних досліджень можуть бути квазі-
двовимірні електропровідні тіла, що за формою є близькими до еліпса 
неживої і, в деяких випадках, живої природи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91939  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Антоніна Валентинівна, Чумаченко Тетяна Олександрівна  
 
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 "Форма експертної оцінки медичної карти 
стаціонарного хворого щодо наявності факторів ризику інфекцій 
кровотоку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Форма розроблена для проведення ретроспективного аналізу медичної 
карти стаціонарного хворого та виявлення можливих факторів 
ризику інфекцій кровотоку у пацієнтів, що знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91940  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Антоніна Валентинівна, Чумаченко Тетяна Олександрівна  
 
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 "Карта епідеміологічного спостереження за 
стаціонарним хворим для встановлення факторів ризику інфекцій, 
пов'язаних з використанням внутрішньосудинних катетерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карта складається з 7 блоків та розроблена для організації 
епідеміологічного спостереження та зниження ризиків виникнення 
інфекцій, пов'язаних з використанням внутрішньосудинних 
катетерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91941  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "Alone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91942  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "Hide"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91943  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "In the Dark"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91944  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "When it hurts"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91945  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "Go nuts"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91946  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "Think about me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91947  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "Lose it all"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91948  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  TUMAZAR (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 "Young King"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91949  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головар Ганна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "КОНКУРС МАЙСТРИ КРАСИ 
ДОНЕЧЧИНИ" ("МАЙСТРИ КРАСИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "КОНКУРС МАЙСТРИ КРАСИ 
ДОНЕЧЧИНИ" використовується для конкурсу та навчання 
(семінарів) майстрів індустрії краси у Донецькій області. Профіль 
дівчини означає, що конкурс являє собою втілення гарних образів та 
краси. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91950  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Анна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплекное обучение 
наращивания ресниц от Анны Фоменко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник із класичного та об'ємного 2-10 D нарощування вій від А до 
Я з використанням трендів 2019 року.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91951  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовт Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Патріот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок "Патріот" - це ілюстрація для бренду одягу ТМ LARUS - 
українського виробника одягу, для представників активних 
субкультур. Зображення на малюнку не несуть політичного чи 
ідеологічного підґрунтя.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91952  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стебельська Оксана 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 "Малюнок "Barvy Ukrainian"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Barvy Ukrainian" 
складається з переплетених між собою великих латинських літер "В" 
та "U". Літера "В" розпочинає слово Barvy, літера "U" розпочинає 
слово Ukrainian. Дане словосполучення знаходиться на трохи темному 
фоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91953  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокун Олег Матвійович  
 
Повне ім'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 наукового характеру "Методика 
визначення рівня професійної життєстійкості "Опитувальник 
професійної життєстійкості" ("Опитувальник професійної 
життєстійкості")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91954  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ZAYTSEV (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 "Тонкая грань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91955  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Павлов Сергій Володимирович, 
Струбчевський Артем Геннадійович, Пілецький Володимир 
Данилович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Морфологічний аналіз зображення 
обличчя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для морфологічного аналізу 
зображення обличчя, що дає можливість виконати експрес-
діагностику для пластичних операцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91956  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Хошаба Олександр 
Мирославович, Кирилащук Світлана Анатоліївна, Яковенко Олеся 
Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для визначення кількісних та 
якісних оцінок продуктивності обчислювальних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма визначає кількісні та якісні оцінки 
продуктивності обчислювальних систем за певними математичними 
моделями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91957  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Денисюк Алла Василівна, 

Кирилащук Світлана Анатоліївна, Яковенко Олеся Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для текстурування з 

урахуванням перехресного співвідношення чотирьох колінеарних 
точок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма реалізує текстурування поверхонь 
тривимірних об'єктів на основі константного відношення чотирьох 
колінеарних точок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91958  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яриніч Костянтин Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Дбаємо про здоров'я. Дбаємо про життя. 

Костянтин Яриніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91959  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Ольга 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)  Картина "Приморське життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина О. О. Котової "Приморське життя" (2016, 60*95, п., о.) 
належить до жанру "морський пейзаж".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91960  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Ольга 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)  Картина "Одеська Молдаванка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина О. О. Котової "Одеська Молдаванка" (1996, 60*80, п., о.) 
належить до жанру "пейзаж".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91961  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Ольга 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)  Картина "Спогади про Венецію"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина О. О. Котової "Спогади про Венецію" (2006, 150*150, авт. техн.) 
належить до жанру "пейзаж".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91962  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Банк данных"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91963  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Ольга 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)  Картина "Дама з єдинорогом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина О. О. Котової "Дама з єдинорогом" (2001, 118*70, п., о.) 
належить до жанру "натюрморт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91964  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трибух Арсеній Олексійович, Черепанова Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Music Finder"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт являє собою настільну програму, яка дозволяє 
організувати інформацію про музичні композиції та  
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прослуховувати їх, а також має функцію гри-вікторини, що 
розрахована на двох гравців, які мають вгадувати пісні, що 
програються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91965  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінцюк Ірина Валеріївна (Ірена Вінцюк)  
 
Повне ім'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 навчання від Ірени Вінцюк 

"Імідж та стиль", частина перша" ("Імідж та стиль", частина 
перша")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цикл лекцій від Ірени Вінцюк "Імідж та стиль", частина перша.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91966  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Людмила Миколаївна, Мелешко Віра Василівна, Осадчий 

Іван Григорович, Паращенко Людмила Івановна, Топузов Михайло 
Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Управління загальноосвітніми навчальними закладами 

як активними системами: моделі та механізми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління загальноосвітніми навчальними 

закладами як активними системами: моделі та механізми : монографія / 
Л. Калініна, В. Мелешко, І. Осадчий, Л. Паращенко, М. Топузов /             
за наук. ред. Л. Калініної. - К. : Педагогічна думка, 2018. - 224 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено розв'язання наукової задачі 
обґрунтування теоретико-концептуальних засад державно-
громадського управління закладами освіти як активними соціально-
педагогічними системами в інформаційному суспільстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91967  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онаць Олена Миколаївна, Калініна 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)  Посібник "Концептуальні засади організаційних механізмів і 
технологій громадсько-державного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Концептуальні засади організаційних механізмів і 
технологій громадсько-державного управління : посібник /                       
О. М. Онаць, Л. М. Калініна, за наук. ред. Л. М. Калініної. - К. : 
Видавничий дім "Сам", 2017. - 64 с. 

 
Анотація   

У посібнику "Концептуальні засади організаційних механізмів і 
технологій громадсько-державного управління" представлено 
концептуальні засади розроблення, конструювання та запровадження 
організаційних механізмів громадсько-державного управління 
загальноосвітніми навчальними закладами та технології їх реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91968  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна 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)  Монографія "Теоретико-методичні засади інформаційного 
забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім 
навчальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії (електронне видання) представлено розв'язання 
наукової задачі побудови, модернізації та впровадження системи 
науково обґрунтованих і дієвих організаційних механізмів управління 
загальноосвітнім навчальним закладом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91969  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Людмила 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)  Монографія "Теоретико-прикладні аспекти формування 
інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального 
закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти 
формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього 
навчального закладу : монографія / Л. М. Калініна. - К. : Педагогічна 
думка, 2012. - C. 160. 

 
Анотація   

У монографії репрезентовано розв'язання наукового завдання 
генезису розвитку інформаційної культури як феномену 
інформаціології та інформаційного менеджменту, проблеми 
культурно-інформаційної теорії освіти та практики управління 
сферою освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91970  
 
Дата реєстрації авторського права  28.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несіна Гюльнара Юсіфівна (Julia Fleur)  
 
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 "Коллекция одежды "Барышня-

Крестьянка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Коллекция одежды "Барышня-Крестьянка" є складеним 
твором і містить різноманітні дизайни жіночого одягу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  91971  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Юрій Іванович, Муковоз Вячеслав Миколайович, Шевчук 

Людмила Михайлівна, Швачич Ігор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" 
 
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 "Порядок і умови поставки, закладання, зберігання 
консервів м'ясних"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91972  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Микита Олегович, Назаренко Олег Аскольдович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MusicSmith"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма являє собою спектр-аналізатор звуку, на основі 
швидкого перетворення Фур'є. Був реалізований спектр-аналізатор 
звуку, завдяки якому користувач знає ноту (на якій частоті), зігра в 
той, чи інший момент часу. Дана програма може записати, змінити та 
перевірити вхідні ноти (звуки), що дає величезне поле для діяльності. 
Крім цього розроблена перевірка настройки гітари,  а також система 
контролю перевірки правильності зіграності нот.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91973  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Олена Сергіївна, Хоміцька Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" 
 
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 "Виявлення бактерій Enterobacter sakazakii в продуктах 
дитячого харчування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91974  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренда Владислав Анатолійович, Протасов Олексій Сергійович, 
Колядюк Максим Жанович, Цірень Надія Леонідівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" 
 
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 "Визначення енергетичної ефективності будівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91975  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Валентин Васильович, Стариш Євгеній Анатолійович, 
Голінка Інна Василівна, Білоконь Юрій Миколайович, Кисіль 
Людмила Леонідівна, Торчилевський Дмитро Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" 
 
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 "Порядок і умови закладання та зберігання ковдр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91976  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Юрій Іванович, Муковоз Вячеслав Миколайович, Шевчук 
Людмила Михайлівна, Швачич Ігор Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" 
 
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 "Порядок і умови поставки, закладання, зберігання 
цукру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91977  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Юрій Іванович, Муковоз Вячеслав Миколайович, Єременко 
Тетяна Леонідівна, Кошовий Валерій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" 
 
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 "Порядок і умови поставки, закладання, зберігання та 
відпуску круп"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91978  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
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)  Стаття "Результати діагностики рівнів значущості управлінської 
компетентності у майбутній професійній діяльності економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грушева А. А. Результати діагностики рівнів 
значущості управлінської компетентності у майбутній професійній 
діяльності економістів // Молодь і ринок / Щомісячний науково-
педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. - № 11 (118), - Дрогобич: 2014 -            
С. 103-108. 

 
Анотація   

У статті висвітлені результати діагностики рівнів значущості 
управлінської компетентності у майбутній діяльності економістів, які 
свідчать про вмотивованість студентів до формування цієї компетентності 
й актуальність визначення її змісту та методичних рекомендацій для 
викладачів менеджерських та економічних дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91979  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олег-Ігор Федорович (ОІІІ ФТАР)  
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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)  Брошура "Формула та діалектика Вічності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В гранично стислому вигляді подаються розроблені автором логіко-
семантична матриця сущого, вона ж Формула Вічності - дві 
презентації та Повна діалектика Абсолютної Ідеї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91980  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Світлана 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 "Classification of financial security threats of banking institutions"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Rodchenko S. S. Classification of financial security 
threats of banking institutions / International Scientific Conference Anti-
Crisis Management : State, Region, Enterprice : Conference Proceeding, 
Part II, November 23th, 2018. Le Mans, France : Baltija Publishing. -  P. 113-115. 

 
Анотація   

Реалії українського сьогодення у сфері банківської діяльності - це 
внутрішня неузгодженість складових цілісної системи банківської 
безпеки. Визначення та пошук адекватних заходів подолання 
виявляється надзвичайно важливим. Провідними дослідниками 
сучасності постійно здійснюються спроби систематизації та 
класифікації загроз, які супроводжують діяльність вітчизняних 
фінансових установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91981  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Світлана Сергіївна, Лелюк Наталія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Identification of threats to the financial security of banks"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lelyuk N., Rodchenko S. Identification of threats to the 
financial security of banks / Technology audit and production reserves. - 
2019. - № 2/4 (46). - P. 28-33. 

 
Анотація   

Однією із найбільших проблем діяльності банківських установ є 
наявність загроз та їх ідентифікація і ранжування за ступенем 
важливості, значущості та впливу на фінансову безпеку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91982  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Світлана 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)  Тези "Забезпечення безпеки комерційного банку: актуальність та 
суть процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Родченко С. С. Забезпечення безпеки комерційного 
банку: актуальність та суть процесу / International Scientific 
Conference Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: 
Conference Proceedings, Part II, September 28, 2018. Kielce, Poland : 
Baltija Publishing. - P. 118-121. 

 
Анотація   

Світова економічна криза й процеси побудови в Україні ринкової 
економіки розвиненого типу посилили вимоги до забезпечення 
фінансової безпеки банків. В умовах глобалізації характеру грошових 
потоків, характеру відносин власності та клієнтської бази перед 
банками постають завдання підтримки власної фінансової безпеки, 
що у свою чергу вимагає необхідного теоретичного і методичного 
забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91983  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Світлана 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 "Забезпечення системи безпеки комерційного банку за 
вартісно-орієнтованим підходом: інформаційно-аналітичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Родченко С. С. Забезпечення системи безпеки 
комерційного банку за вартісно-орієнтованим підходом:  
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                                                            інформаційно-аналітичний аспект / Науковий вісник Львівського 
державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2018. - 
Вип. 2. - С. 111-119. 

 
Анотація   

Ефективність функціонування системи безпеки банку значною мірою 
залежить від її інформаційно-аналітичного забезпечення. Виокремити 
необхідну інформацію, оцінити наскільки інформація є своєчасною й 
об'єктивною можна, лише провівши її обробку та аналіз. Так, питання 
належного інформаційно-аналітичного забезпечення системи безпеки 
банку стає актуальним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91984  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родченко Світлана 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 "Дефініції фінансово-економічної безпеки банку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Родченко С. С. Дефініції фінансово-економічної 
безпеки банку / Економічний аналіз. - 2018. - Том 28. № 4. - С. 155-166. 

 
Анотація   

У своїй діяльності банки зазнають значного впливу різного роду 
загроз, тому зміцнення їх фінансово-економічної безпеки не втрачає 
своєї актуальності, а вироблення єдиного підходу до розуміння суті 
"фінансово-економічної безпеки банку" є необхідним для розробки 
системи її ефективного забезпечення та регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91985  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "Е-АДВОКАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний твір "Е-АДВОКАТ" містить слово "Е-АДВОКАТ", в 
якому частина "АДВОКАТ" розташована на фоні червоного 
прямокутника з округлими лівою та правою сторонами, а літера "Е" - 
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на фоні синього прямокутника, права сторона якого переходить під 
червоний прямокутник таким чином, що вони разом формують 
суцільну геометричну фігуру у вигляді прямокутника з округлою 
правою стороною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91986  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "RD E-АДВОКАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний твір "RD E-АДВОКАТ" містить буквосполучення "RD E-
АДВОКАТ", в якому літера "D" розташована на фоні червоного 
круга, а літера "R" - на фоні синього прямокутника, права сторона 
якого переходить під червоний круг, а "E-АДВОКАТ"  - на фоні 
білого прямокутника з червоними контурами, округлою правою 
стороною, ліва сторона якого переходить під червоний круг таким 
чином, що вони разом формують суцільну геометричну фігуру у 
вигляді прямокутника з округлою правою стороною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91987  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "RD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний твір "RD" містить буквосполучення "RD" білого кольору, 
в якому літера "D" розташована на фоні червоного круга, а літера 
"R" - на фоні синього прямокутника, права сторона якого переходить 
під червоний круг таким чином, що вони разом формують суцільну 
геометричну фігуру у вигляді прямокутника з округлою правою 
стороною.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91988  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святоцький Олександр Дмитрович, Стефанчук Руслан Олексійович  
 
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 "Ratio Decidendi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний твір "Ratio Decidendi" містить буквосполучення "Ratio 
Decidendi", виконане білими літерами, в якому слово "Decidendi" 
розташоване на фоні червоного прямокутника з округлими лівою та 
правою сторонами, а слово "Ratio" - на фоні синього прямокутника, 
права сторона якого переходить під червоний прямокутник таким 
чином, що вони разом формують суцільну геометричну фігуру у 
вигляді прямокутника з округлою правою стороною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91989  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грач Юлія Володимирівна  
 
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)  Стаття "Проблеми професійної підготовки фахівців соціальної сфери 
у контексті досвіду світових освітніх систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлюються проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери у контексті досвіду моделей соціальної 
освіти у різних країнах світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91990  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грач Юлія Володимирівна  
 
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)  Стаття "Культурно-дозвіллєва сфера як простір соціалізації 
студентської молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність пошуку шляхів вирішення 
проблеми соціалізації студентської молоді у вищих навчальних 
закладах через культурно-дозвіллєву діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91991  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Іванівна, Боднар Олена Андріївна, Баришевська 
Інна Володимирівна, Полторак Анастасія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Use of simulation methods in the study of synergistic effects of 
regional rural development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено особливості методу імітаційного моделювання, який 
поєднує в собі характеристики експериментального підходу і 
специфічні умови використання комп'ютерних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91992  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Іванівна, Боднар Олена Андріївна, Баришевська 
Інна Володимирівна, Полторак Анастасія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Method of evaluation of the system of innovative enterprise in 
the context of providing competitiveness in the agricultural sector of 
economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Baryshevs'ka I., Poltorak A., Melnyk O., Bodnar O. 
Method of evaluation of the system of innovative enterprise in the context 
of providing competitiveness in the agricultural sector of economy /  
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                                                           Conceptual aspects of competitiveness the economic entities: collective 
monograph. - 2019. - Vol. 2. - P. 10-19.  

 
Анотація   

Узагальнено сучасні методики щодо дослідження підсистем 
інноваційного підприємства та оцінки інноваційної діяльності за 
етапами інноваційного процесу в аграрному секторі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91993  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Денис В'ячеславович, Главчев Дмитро Максимович  
 
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 "Холод Ноября"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91994  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савін Станіслав Юрійович, Власенко Анна Леонідівна, Семенченко 
Катерина Федорівна, Савіна 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 "Трансформація зовнішніх передумов соціальної орієнтації 
діяльності підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91995  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сундалов Максим Вікторович  
 
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 "EnglishDom Courses" ("ED Courses")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91996  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сундалов Максим 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 "EnglishDom Words" ("ED Words")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91997  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грач Юлія Володимирівна  
 
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)  Стаття "Соціалізованість особистості як результат інтерналізації 
соціальних та театральних ролей засобами сценічного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються проблеми засвоєння соціальних та 
театральних ролей у процесі сценічно-театральної діяльності, 
досліджується вплив театральних засобів на соціалізацію особистості. 
Автор аналізує соціально-виховну роль театрального мистецтва та 
проблему інтерналізації соціальних та театральних ролей через засоби 
сценічного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91998  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грач Юлія Володимирівна  
 
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)  Стаття "Значення та роль практичної складової у системі соціальної 
освіти за рубежем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються проблеми порівняльного аналізу змісту і 
сутності системи професійної підготовки фахівців для соціальної 
сфери у різних країнах світу. Автор аналізує досвід зарубіжної системи 
підготовки фахівців соціальної сфери з акцентуванням уваги на 
практичну складову соціальної освіти та можливості впровадження 
такого досвіду у вищу освіту України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  91999  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармідер Лариса Дмитрівна, Гончар 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)  Стаття "Обґрунтування стратегії розвитку підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена вибору стратегії розвитку виробничого 
підприємства з урахуванням мінімізації витрат та підвищення 
дохідності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92000  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мякоткіна Ірина Едуардівна  
 
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 
"Зайчик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 
графічне зображення зайчика, що призначене для розміщення на 
сувенірній продукції, одязі, аксесуарах на документації та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92001  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Милославський Дмитро Кирилович, Коваль Сергій Миколайович, 

Снігурська Ірина Олександрівна, Божко Вадим В'ячеславович, 
Пенькова Марина Юріївна, Мисниченко Ольга Владиславівна, 
Щенявська Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм модифікації харчового раціону хворих на 

артеріальну гіпертензію з ожирінням шляхом додавання нутрієнтів 
що гальмують мало інтенсивне запалення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено дослідження використання алгоритму модифікації 
харчового раціону хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням, що 
надасть можливість фахівцям різних профілів розробляти 
індивідуальні харчові раціони та створювати персоналізовані дієтичні 
рекомендації, спираючись на їх клінічні прояви, середовищні і 
генетичні особливості. Це дозволить гальмувати патогенетичні 
механізми, індивідуальний та популяційний ризик розвитку 
поширених захворювань, таких як артеріальна гіпертонія та 
ожиріння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92002  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олана Казбеківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Дизайн наборів харчових 

продуктів "BOX CATERING" ("Дизайн боксів "BOX CATERING")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зібрання композицій (дизайнерського 
компонування) продуктів харчування - як готової їжі, так і  
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напівфабрикатів, що розташовані та впорядковані в оригінальний 
спосіб з урахуванням розмірів (об'єму) продуктів та їхньої кольорової 
гами, які розміщуються, доставляються та подаються до споживання 
в спеціальних коробках із харчового картону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92003  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожнюк Наталія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "ІТ-аутсорсинг та перспективи його розвитку в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожнюк Н. О. ІТ-аутсорсинг та перспективи 

його розвитку в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. -                 
№ 5/3. - 2017. - С. 9-11. 

 
Анотація   

В статті розглянуто сутність та особливості ІТ-аутсорсингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92004  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцинська 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 "Удосконалення класифікації центрів 

відповідальності ДВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куцинська М. В. Удосконалення класифікації 

центрів відповідальності ДВНЗ // Пріоритети нової економіки знань в 
ХХІ сторіччі. - 2011. - С. 119-123. 

 
Анотація   

Для успішності реалізації управлінських рішень щодо покращення 
діяльності державного вищого навчального закладу та підвищення її 
ефективності на основі інформації підсистеми управлінського обліку 
ДВНЗ необхідно створити сегментний облік за центрами 
відповідальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92005  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайкова Олена Ігорівна, Вакерін Павло Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Можливості впровадження еджайл - управління 

бізнесу в міжнародних інжинірингових компаніях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чайкова О. І., Вакерін П. В. Можливості 

впровадження еджайл - управління бізнесу в міжнародних 
інжинірингових компаніях // Вісник Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний інститут". - № 46 (1267). -      
С. 115-120. 

 
Анотація   

Твір присвячено проблематиці сучасного стану інжинірингових 
компаній України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92006  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайкова Олена Ігорівна, Кононенко Тетяна Петрівна, Криклива 

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)  Науковий твір "Особливості та розвиток галузей 

високотехнологічної продукції України та світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чайкова О. І., Кононенко Т. П., Криклива Т. П. 

Особливості та розвиток галузей високотехнологічної продукції 
України та світу // Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут". - 2016. - № 48 (1220). - С. 3-7. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню сучасного стану та останніх тенденцій у 
високотехнологічному секторі економіки України і світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92007  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Ночь скидок на квартиры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92008  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
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  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Собака на підвіконні дивиться у вікно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92009  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
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  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Кот на новосілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92010  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
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)  Графічний твір "Жаба не дави - квартиру бери"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92011  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
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)  Графічний твір "Прощай свиня - беру квартиру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92012  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубкова Аліна Болеславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Модель економічного 

оцінювання культури якості машинобудівного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Модель економічного оцінювання 

культури якості машинобудівного підприємства // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". - 2009. - № 657. -  С. 201-211. 

 

Анотація   
Запропоновано метод економічного оцінювання культури якості, що 
засновано на визначенні її внеску у прибуток від нематеріальних 
активів підприємства та, на відміну від існуючих, дозволяє за 
допомогою грошової оцінки визначити капітал культури якості, що 
сприяє збільшенню достовірності оцінювання ефективності системи 
управління якістю на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92013  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубкова Аліна Болеславівна  
 
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 "Формування 

культури якості при впровадженні систем управління якістю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Формування культури якості при 

впровадженні систем управління якістю / А. Б. Зубкова // Культура 
народів Причорномор'я. - Симферополь: Таврічний Національний 
університет ім. В. І. Вернадського. - 2006. - № 80. - С. 48-54. 

 
 
Анотація   

В сучасних умовах розвитку світової економіки впровадження системи 
управління якістю (СУЯ) постає засобом забезпечення конкурентоспро-
можності продукції машинобудівних підприємств на зовнішньому та 
внутрішньому ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92014  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубкова Аліна Болеславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Методичний 
підхід до впровадження та оцінки ефективності системи управління 
якістю на машинобудівному підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Методичний підхід до впровадження та 
оцінки ефективності системи управління якістю на машинобудівному 
підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2009. - 
Випуск 22. - С. 749-759. 

 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до впровадження та оцінки ефективності 
системи управління якістю на підприємстві, що ґрунтується на 
формуванні культури якості та дозволяє систематизувати діяльність з 
управління якістю в умовах конкуренції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92015  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубкова Аліна Болеславівна, Данько Тарас 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку: 
залежність від культури якості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б., Данько Т. В. Конкурентоспроможність 
підприємства на зовнішньому ринку: залежність від культури якості // 
Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. - 2011. - № 720. - С. 138-148. 

 
Анотація   

Визначено моделі конкурентоспроможності підприємства, що 
враховують фактор якості продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92016  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кримський Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього короткометражного фільму "Батько"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92017  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Сергій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТ 7" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з ілюстраціями "Проектна документація (креслення) 
модульної конструкції MODMOD" ("MODMOD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Візуальне зображення та креслення можливих з'єднань конструкції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92018  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прасол Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторська класифікація методів 
дослідження в психології. Випуск 5.2 електронного видання 
навчального призначення "Діагностична скарбничка. Частина 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Характеризується рівневістю (4 рівні) і блоковістю, що дає 
можливість робити як зі всією класифікацією для отримання 
загального уявлення про багатство методів в психології, так і 
використовувати її окремі комбіновані блоки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92019  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прасол Дмитро 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)  Електронне видання навчального призначення "Діагностична 
скарбничка. Частина 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний засіб, що реалізується за допомогою ІКТ та мобільних 
пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92020  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Негода Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ 1.5 монографії "Financial support for the development of the 
Ukrainian agricultural sector" під назвою "LOCAL BUDGETS IN THE 
COMPOSITION OF THE BUDGETARY SYSTEM OF UKRAINE   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Nehoda Y. V.  LOCAL BUDGETS IN THE 
COMPOSITION OF THE BUDGETARY SYSTEM OF UKRAINE // 
Financial support for the development of the Ukrainian agricultural sector: 
Monograph / Davydenko N. M., Dimitrov I. T. and others. - Shoda GmbH, 
Steyr, Austria, 2018. - P. 64-72. 

 
Анотація   

Висвітлені основні принципи формування та функціонування 
бюджетної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92021  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко 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)  Підрозділ 2.3 монографії "Financial support for the development of the 
Ukrainian agricultural sector" під назвою "CONCEPTUAL 
APPROACHES TO FINANCIAL PROVISION IMPROVING OF 
WHOLESALE MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Davydenko N. M. CONCEPTUAL APPROACHES TO 
FINANCIAL PROVISION IMPROVING OF WHOLESALE MARKETS 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION // Financial support for the development 
of the Ukrainian agricultural sector: Monograph / Davydenko N. M., 
Dimitrov I. T. and others. - Shoda GmbH, Steyr, Austria, 2018. - P. 216-227. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92022  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна, Буряк Аліна 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 "Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні основи та практичні проблеми фінансової 
діяльності підприємств різних форм організації бізнесу і форм 
власності в умовах ринкової економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92023  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титарчук 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)  Підрозділ 1.7 монографії "Financial support for the development of the 
Ukrainian agricultural sector" під назвою "Роль державних фінансів в 
регулюванні економічного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано галузі, що мають стратегічний характер, оскільки формують 
фінансові ресурси держави та забезпечують міжгалузевий 
перерозподіл.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92024  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Олена Юріївна, Смірнов Владислав 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)  Сценарій заходу "Авторська екскурсія "Ніч на Січі" ("Ніч на Січі")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92025  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна, Тітенко Зоя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інвестиційна привабливість галузі скотарства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Обґрунтовано теоретико-методичні засади інвестиційної 
привабливості галузі скотарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92026  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Лілія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Тренінг. Область власної 

унікальності" для майбутніх фахівців соціальної сфери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адресовано здобувачам вищої освіти спеціальності "Соціальна робота".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92027  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Аліна Вікторівна, Дем'яненко Інна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підрозділ 1.2 монографії "Financial support for the development of the 

Ukrainian agricultural sector" під назвою "THEORY EVOLUTION OF 
A CREDIT AND CREDIT RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF 
SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Buriak A.V., Demianenko I.V. THEORY EVOLUTION 

OF A CREDIT AND CREDIT RELATIONS IN THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS // Financial support for the 
development of the Ukrainian agricultural sector: Monograph / Davydenko N. M., 
Dimitrov I. T. and others. - Shoda GmbH, Steyr, Austria, 2018. - P. 29-42. 

 
 
Анотація   

Розкрито поняття терміна "кредит" та першу наукову теорію 
кредиту, яка виникла на основі інтенсивного розвитку 
капіталістичних економічних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92028  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жейнова Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Загальний рівень 

сформованості творчих якостей майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується для студентів спеціальності 012 "Дошкільна освіта" з 
метою виявлення рівня сформованості творчих якостей майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92029  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пероцька Людмила 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Авторський 
проект "Спосіб оцінки ризиків епізоотичної ситуації щодо бешихи 
свиней в населенному пункті за якісними та кількісними 
показниками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект складається з опису структури та порядку проведення, 
визначення показників та критеріїв оцінювання ризиків виникнення 
епізоотичної ситуації щодо бешихи свиней у досліджуваному пункті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92030  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко 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)  Навчальний посібник "Аналіз інвестиційних проектів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надає змогу оволодіти базовими поняттями з питань аналізу 
інвестиційних проектів, технології управління проектами та методами 
оцінки їх ефективності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92031  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кваша Сергій Миколайович, Давиденко Надія Миколаївна, Ключка 

Ольга Володимирівна, Чумак 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)  Науковий твір "Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків 

сільськогосподарської продукції в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати комплексного наукового дослідження 
теоретичних, методичних та практичних аспектів щодо фінансового 
забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92032  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна, Скрипник Галина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Проектне фінансування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформований за навчальною робочою програмою дисципліни 
"Проектне фінансування", що належить до фундаментальних 
дисциплін професійного циклу підготовки магістрів зі спеціальності 
"Фінанси, банківська справа та страхування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92033  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко 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)  Науковий твір "Фінансове забезпечення розвитку корпоративного 
управління в аграрному секторі економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати комплексного наукового дослідження 
теоретичних, методологічних та практичних аспектів щодо 
фінансового забезпечення розвитку корпоративного управління в 
аграрному секторі економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92034  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Надія Миколаївна, Буряк Аліна Вікторівна, Скрипник 

Галина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного 

сектору економіки України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами проведеного дослідження викладено теоретичні та 
методичні засади інвестиційного забезпечення підприємств аграрного 
сектору економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92035  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпровський 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 "Развитие категорий "дух", "тело", "телесность" 

в философии постмодерна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі досліджуються ціннісні виміри категорій "дух", "тело", 
"телесность" в історії філософської думки, у контексті якої вчені 
контекстуально дають тлумачення вічним основам людського буття. 
У статті зроблено акцент на те, що науковий інтерес являє собою 
визначення "дух" як властивої людині здатності бути 
сомоусвідомленим суб'єктом мислення, почуття і волі, що 
проявляється у цілеспрямованій і творчій діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92036  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Расторгуєва Марія Йосипівна, Закора Оксана Василівна, Гич Ольга 

Анатолївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Влияние электроимпульсной установки на расщепление 

конопляного волокна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92037  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Расторгуєва Марія Йосипівна, Закора Оксана Василівна, Гич Ольга 

Анатолївна  
 
Повне ім'я або повне 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 фізико-механічних властивостей пряжі з 

використанням котоніну конопляного волокна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92038  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Расторгуєва Марія Йосипівна, Закора Оксана Василівна, Гич Ольга 

Анатолївна  
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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)  Тези доповіді "Актуальні питання розвитку технологій переробки 

конопель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92039  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Расторгуєва Марія Йосипівна, Закора Оксана Василівна, Гич Ольга 
Анатолївна  

 
Повне ім'я або 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 "Дослідження розривних характеристик конопляного 
волокна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92040  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Расторгуєва Марія Йосипівна, Закора Оксана Василівна, Гич Ольга 
Анатолївна  

 
Повне ім'я або 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 "Вплив процесу чесання на довжину та товщину 
конопляного волокна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92041  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангел Юлія Леонідівна  
 
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 "Логотипи "URBAN KIDS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92042  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рець Олег Ігорович (Alex Reis)  
 
Повне ім'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 "Предвестник перемен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92043  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Денис В'ячеславович, Главчев Дмитро Максимович, Рожнов 
Олексій Генадійович, Студьонов Павло Сергійович, Войтенко 
Владислав 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)  Збірник музичних творів з текстом "Грёзы Странника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів з текстом складається з наступних 
композицій: "Призрачный бой", "Гром", "Палач", "Потерянное 
счастье", "Ветер", "Душа", "Горы", "Остров смерти", "Последний 
монолог".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92044  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погожих Микола Іванович, Краснокутська Наталія Станіславівна, 
Нєміріч Олександра Володимирівна, Круглова Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання наукоємності харчової 
продукцїї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст ідентифікації рівня наукоємності харчової 
продукції та послідовність взаємопов'язаних етапів щодо визначення 
та розподілення витрат на дослідження і розробки з урахуванням 
наукового забезпечення виробництва харчової продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92045  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красношлик Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Співає душа!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У віршах, що входять в збірку, висвітлюють історичні події, що мали 
місце на Україні. Любов до Батьківщини та рідного краю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92046  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красношлик Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Серце, как птица!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У віршах, що входять в збірку, описується кохання, почуття до 
прекрасного, що оточує нас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92047  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Теоретические и практические аспекты оценки состояния и 

динамики азотных, фосфатных и калийных систем почв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христенко А. А. Теоретические и практические 

аспекты оценки состояния и динамики азотных, фосфатных и 
калийных систем почв / А. А. Христенко. - Харьков : ФЛП Бровин А. В.,  - 
2019. - 180 с. 

 
Анотація   

У творі наведено аналітичний огляд сучасних теоретичних уявлень 
про забезпеченість ґрунтів макроелементами живлення рослин, 
розглянуто питання об'єктивності оцінки стану родючості ґрунтів, 
одержуваної на основі сучасних методів ґрунтової діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92048  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробов 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 "TLKA LOGISTICS" ("TLKA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для планування і контролю маршрутів 
транспорту. Враховуючи велику кількість різних вхідних параметрів 
та обмежень, будує оптимальні маршрути, а аналітика, вбудована в 
неї, дозволяє знайти додаткові резерви оптимації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92049  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Hold Me Down"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92050  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Слышишь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92051  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Чао Какао"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92052  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня"Тайны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92053  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Марафеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92054  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовська Олександра Димитріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІВІС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Телекомунікаційна система "CallVIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для централізованої обробки дзвінків, обміну 
іншими голосовими повідомленнями та автоматизації роботи 
співробітників Контакт-центру на базі інтегрованих програмно-
технічних комплексів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92055  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Борисівна (Ольга Крут)  
 
Повне ім'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 "Forexoptimum.com - отзывы о проекте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про різноманітні події на фінансових ринках у різних 
країнах колишнього Радянського Союзу, що описує діяльність 
форекс-ділера "FOREXOPTIMUM", являє собою факти 
недобросовісної поведінки у бізнес-середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92056  
 
Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного 

мислення XVI-XVIII століть (У двох книгах - Книга 1, Книга 2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Праця видатного українського історика та письменника Валерія 
Шевчука - це виклад історії однієї з надзвичайних ідей українського 
державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші 
явища, а передусім їх осмислити. Вони містять величезний масив 
інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. 
Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам 
українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових 
діячів доби Козацької держави та пізніших часів. Окремим розділом 
подано документи до теми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92057  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Головенько Віталій 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 "Засіб для виявлення фейкових облікових 
записів у соціальній мережі "Facebook"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сьогодні соціальні мережі використовуються користувачами як засіб 
для впливу на думки користувачів з використанням інформаційних 
маніпуляцій. Для цієї мети застосовуються фейкові облікові записи у 
соціальних мережах, на яких розміщено неправдиву інформацію або 
на ньому відсутня будь-яка інформація про користувача. На 
сьогоднішній день засобів для виявлення фейкових облікових записів 
існує небагато.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92058  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарчук Артем Євгенович, Куперштейн Леонід Михайлович, 
Войтович Олеся Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінювання ризиків інформаційної безпеки 
Wi-Fi мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма дає змогу експерту з інформаційної безпеки оцінити 
рівень безпеки Wi-Fi мережі, яку він перевіряє за допомогою апарату 
нечіткої логіки. Також в додатку присутні приклади роботи програми 
та файл з початковими загрозами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92059  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульчицький Богдан Володимирович, Куперштейн Леонід 
Михайлович, Войтович Олеся Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб для виявлення DDoS-атак на основі 
нейромережевого підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дана програма дає змогу системному адміністратору аналізувати 
мережевий трафік та визначати тип DDoS-атак. Додаток також 
відображає кількість і тип DDoS-атак та зберігає результати 
класифікації нейронної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92060  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каратєєв Арнольд Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Новое антибактериальное средство на основе 
органического йодсодержащего вещества в качестве альтернативы 
современным антибиотикам" ("Йодис")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний новий антибактеріальний засіб на основі органічної 
йодовмісної сполуки "Йодис", який є альтернативою сучасним 
антибіотикам. При використанні, цей засіб забеспечує 100 % 
знищення грамнегативних, грампозитивних бактерій та грибів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92061  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романов Валерій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Авторская методика безаварийного вождения Валерия 
Романова для начинающих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена авторська методика водіння легкових авто для 
початківців, що містить необхідні теоретичні знання та практичні 
вправи у вигляді уроків, освоєння яких забезпечує безаварійне 
керування та їзду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92062  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тайлер Міріам Миколаївна  
 
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 "П'єса "Ностальгія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір для фортепіано за жанром "п'єса", написаний без 
тексту нотними засобами у темпі "Moderato" у стилі джазу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92063  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загоруйко Віталій 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 сценарій художнього фільму "Долина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1949 р. Західна Україна. Український підпільник-націоналіст "Нечай" - 
один з небагатьох, хто продовжує боротьбу проти радянської 
тоталітарної держави. "Нечай" потрапляє до полону радянської 
спецслужби МГБ. Вороги намагаються змусити діяти його у складі 
агентурно-бойової групи, щоб захоплювати підступом його 
побратимів. Проте "Нечай" виривається на свободу і помщається 
своїм ворогам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92064  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіонова Катерина Олександрівна, Казаков Максим Вікторович, 
Палій Анатолій Павлович, Яценко Іван 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)  Науковий твір "Емерджентні харчові токсикоінфекції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дано визначення поняттю "емерджентні інфекції", визначені 
причини їх виникнення та поширення.  
 

 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шургхулая Манана  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронних аукціонів "E.Trade"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4397  
 
Дата реєстрації договору                                 01.07.2019 

 

Вид 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 "Е.ТРЕЙД" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "920 СОЛЮШИНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Майовець Василь Євгенович, Жевлаков Костянтин Вячеславович, 
Дмитречко Володимир Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "YarMel Business Applications Platform (BAP)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4398  
 
Дата реєстрації договору                                 03.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне підприємство "ЯРМЕЛ" - Майовець Василь Євгенович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Atomic SMS Service 
for Windows"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4399  
 
Дата реєстрації договору                                 03.07.2019 

 

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  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Atomic SMS 
Service"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4400  
 
Дата реєстрації договору                                 03.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Notificore"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4401  
 
Дата реєстрації договору                                 03.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Atomic SMS Service 
for IOS and Android"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4402  
 
Дата реєстрації договору                                 03.07.2019 

 

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  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимчаюк Анатолій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UNI EXPERT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4403  
 
Дата реєстрації договору                                 05.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Тимчаюк Анатолій Сергійович - Вербецька Тетяна Миколаївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Колесніков Максим Олексійович, Боднар Артем Валерійович, Савіч 
Дмитро Олегович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Detrec"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4404  
 
Дата реєстрації договору                                 05.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савіч Дмитро Олегович, Боднар Артем Валерійович, Колесніков 
Максим Олексійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДЕТРЕК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бриль Сергій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Ветконтроль": 
"Робоче місце ветлікаря", "Офіс ветеринарної служби"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4405  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бриль Сергій Миколайович - Південно-Західна регіональна служба 
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романюк Павло Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Герої Френдлік "ФА та ЕФ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4406  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Романюк Павло Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОНТО-МЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Біда Сергій Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичних творів автора Гриньова Б.В. та композитора 
Саліванова О.Г.: "Паротяг"; "Чорний кіт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4407  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Біда Сергій Євгенович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Божко Олена Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Картина"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4408  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Божко Олена Володимирівна - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коновалов Дмитро Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичних творів композитора Олега Саліванова: "Сім 
кольорів"; "Родинний куточок"; "Дитинство"; "Осінь"; "Відчуй 
простір"; "Ти далеко"; "Очі"; "Пам'ять"; музичних творів композитора 
Вікторії Саліванової "Депресія"; "Світло кохання"; "Кай і Герда"; 
"Пізня любов"; музичного твору композиторів Олени Божко та Олега 
Саліванова "Картина"; попурі з музичних творів "Фантазія"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4409  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

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  Коновалов Дмитро Юрійович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чернега Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композитора Вікторії Саліванової 
"Скільки..."  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4410  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

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  Чернега Олександр Володимирович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саліванов Олег Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори до тексту пісень Бориса Гриньова: "Сім кольорів"; 
"Чорний кіт"; "Паротяг"; "Родинний куточок"; "Дитинство"; 
"Осінь"; "Відчуй простір"; "Ти далеко"; "Очі"; "Пам'ять"; обробка 
музичного твору Олени Божко "Картина"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4411  
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Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

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  Саліванов Олег Григорович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дутчак Роман Ігорович, Росіцький Володимир Васильович, Воробйов 
Ігор Анатолійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.doc.ua"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4412  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  ОДЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ODELYA HOLDINGS LIMITED) - 
АПОНЕТ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД (APONET ENTERPRISES 
LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васильчук Ольга Василівна, Герасименко Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дитяча книга "Чудобокси на 
Північному полюсі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4413  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Васильчук Ольга Василівна - Герасименко Олександр Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васильєва Юлія Павлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт компанії "BOSECO" ("Веб-сайт 
www.boseco.coffee") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, фотографічний твір, 
твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  4414  
 
Дата реєстрації договору                                 09.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Васильєва Юлія Павлівна - Юн Костянтин Мойсейович, Кріштопов 
Борис Валентинович, Адамян Сергій Вадимович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Юхниця Євген Леонідович, Турищева Олена В'ячеславівна, 
Розумієнко Тетяна Миколаївна, Особливець Юлія Анатоліївна , 
Фехретдінова Наталія Володимирівна, Кононенко Марина 
Володимирівна, Василевська Світлана Іванівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Кіносценарій "Щезник на дачах, або 
Небезпечні повороти"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4415  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Василевська Світлана Іванівна, Кононенко Марина Володимирівна, 
Фехретдінова Наталія Володимирівна, Особливець Юлія Анатоліївна , 
Розумієнко Тетяна Миколаївна, Турищева Олена В'ячеславівна, 
Юхниця Євген Леонідович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КІНОКОМПАНІЯ "ШИК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Третяк Володимир Васильович, Некрасова Наталія Олександрівна, 
Некрасов Олександр Дмитрович, Федорова Анастасія Сергіївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний програмний комплекс для 
обстежень осіб молодого віку у неврологічний практиці SVBI-PRO"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4416  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Федорова Анастасія Сергіївна, Некрасов Олександр Дмитрович, 
Некрасова Наталія Олександрівна, Третяк Володимир Васильович - 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осипов Дмитро Леонідович, Білявська Людмила Олексіївна, 
Литовченко Андрій Миколайович, Гусар Віталій Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм відродження природного біологічного 
потенціалу ґрунтів на основі синергії адаптованих технологічних 
прийомів в рослинництві"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4417  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гусар Віталій Григорович, Осипов Дмитро Леонідович, Білявська 
Людмила Олексіївна, Литовченко Андрій Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "НВП "ЕКОБІОСТАНДАРТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чумак Олексій Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конфігуроване середовище розгортання 
сайту медичної інформаційної системи" (CEDMSI) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4418  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чумак Олексій Михайлович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Малінкін Роман Васильович, Літвинов Євген Леонідович, Пархоменко 
Валентин Андрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Blocks Racing"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, ілюстрація, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4419  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

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  Пархоменко Валентин Андрійович, Малінкін Роман Васильович - 
Літвинов Євген Леонідович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пахомова Євгенія Геннадіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Іванку"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4420  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пахомова Євгенія Геннадіївна - Царюк Євген Володимирович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лучко Ніл Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обробки зображення в 
мікропроцесорних системах в умовах ресурсних обмежень" 
(IPAMSURC) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4421  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лучко Ніл Анатолійович - Національний аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єрмаков Владислав Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма обчислення цифрової моделі 
системи з ЧПК"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4422  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

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  Єрмаков Владислав Дмитрович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іщенко Сергій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-інформаційний комплекс 
"Фармстандарт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4423  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид 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 "МОРІОН" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОКСІМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я устал"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4424  
 
Дата реєстрації договору                                 10.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дереш Любомир Андрійович (Любко Дереш)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "Спустошення"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4425  
 
Дата реєстрації договору                                 11.07.2019 

 

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  Дереш Любомир Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТОМ ФІЛЬМ СТУДІЯ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Учитель Роман Станіславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Логотип "Cyclo-Sport"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір графіки, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4426  
 
Дата реєстрації договору                                 12.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Учитель Роман Станіславович - Мельник Олена Олександрівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швець Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол взаємодії з провайдером до 
комп'ютерної програми "Процесінговий центр "ALLIANCE"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4427  
 
Дата реєстрації договору                                 12.07.2019 

 

Вид 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 "АЙБОКС" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДБОКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Турчина Ганна Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "САМ ЗА СЕБЯ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4428  
 
Дата реєстрації договору                                 12.07.2019 

 

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  Турчина Ганна Сергіївна - Ланова Яна Ігорівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яременко Євген Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "САМ ЗА СЕБЯ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4429  
 
Дата реєстрації договору     12.07.2019 
 

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  Яременко Євген Миколайович - Ланова Яна Ігорівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бруяка Андрій Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для постачальників 
платіжних послуг UA.MONEY"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4430  
 
Дата реєстрації договору                                 15.07.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бруяка Андрій Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДЖЕЙКЕШ"  

  

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гайдай Павло Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Loading Master"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4431  
 
Дата реєстрації договору                                 15.07.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гайдай Павло Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Автологістика"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шпичак Олександр Михайлович, Боднар Ольга Василівна, Пашко 
Світлана Олексіївна, Діденко Надія Іванівна, Кліменко Марина 
Володимирівна, Копитець Наталія Григорівна, Комарніцька Оксана 
Петрівна, Куць Тетяна Валеріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Аналіз поточної кон'юктури і прогноз ринків 
тваринницької продукції в Україні"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4432  
 
Дата реєстрації договору                                 16.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Куць Тетяна Валеріївна, Комарніцька Оксана Петрівна, Копитець 
Наталія Григорівна, Кліменко Марина Володимирівна, Діденко Надія 
Іванівна, Пашко Світлана Олексіївна, Боднар Ольга Василівна, 
Шпичак Олександр Михайлович - Національний науковий центр 
"Інститут аграрної економіки"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шпичак Олександр Михайлович, Боднар Ольга Василівна, Лупенко 
Юрій Олексійович, Жук Валерій Миколайович, Пашко Світлана 
Олексіївна, Комарніцька Оксана Петрівна, Компанієць Вікторія 
Олександрівна, Куць Тетяна Валеріївна, Пономаренко Наталія 
Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо розширення ємності 
вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства 
та напрямів нарощення доданої вартості"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4433  
 
Дата реєстрації договору                                 16.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пономаренко Наталія Володимирівна, Куць Тетяна Валеріївна, 
Компанієць Вікторія Олександрівна, Комарніцька Оксана Петрівна, 
Пашко Світлана Олексіївна, Жук Валерій Миколайович, Лупенко 
Юрій Олексійович, Боднар Ольга Василівна, Шпичак Олександр 
Михайлович - Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет LogDataManager"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4434  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет LogDataGateway"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4435  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет MEIKit.Proc"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4436  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет MEIKit.MTFs"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4437  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет MEIKit.MTFd"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4438  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет MEIKit.MСС"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4439  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СПЗ Каталогізація інформаційних джерел"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4440  
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Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зіньківський Гамлет Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "10 творів образотворчого мистецтва (графіка, 
олівець, папір) розміром 58,5*49 см до книги Бориса Гриньова 
"Чарівник"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4441  
 
Дата реєстрації договору                                 17.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зіньківський Гамлет Олександрович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кобеза Артур Олександрович (Arturro Mass), Пащенко Сергій 
Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Наші мотиви"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4442  
 
Дата реєстрації договору                                 18.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пащенко Сергій Вікторович, Кобеза Артур Олександрович - 
Москаленко Інна Олександрівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горобець Ганна Сергіївна, Скрипченко Ольга Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Проект "Повертаємо в Україну культурну 
спадщину"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  
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Номер реєстрації договору  4443  
 
Дата реєстрації договору                                 19.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скрипченко Ольга Василівна, Горобець Ганна Сергіївна - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Горобець"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Винничук Юрій Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Соловецький етап"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4444  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

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  Винничук Юрій Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво Фоліо"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Винничук Юрій Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Українська модерна проза"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4445  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

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  Винничук Юрій Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво Фоліо"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Винничук Юрій Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Антологія. Невідоме розстріляне Відродження"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4446  
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Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

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  Винничук Юрій Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво Фоліо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Винничук Юрій Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Антологія української готичної прози"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4447  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

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  Винничук Юрій Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво Фоліо"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковбас Богдан Русланович, Біндовський Антон Євгенович, Паневник 
Владислав Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Нова Пошта" для іOS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4448  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

Вид 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 "Девлайт" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Майорова Тетяна Володимирівна, Краснова Ірина Вікторівна, 
Остапишин Тетяна Петрівна, Циганова Надія Вікторівна, Баріда Надія 
Петрівна, Конопатська Лариса Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 
спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 
спеціалізація "Банківська справа", галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування", кваліфікація "Магістр фінансів, банківської справи 
та страхування"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4449  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Баріда Надія Петрівна, Циганова Надія Вікторівна, Остапишин 
Тетяна Петрівна, Конопатська Лариса Василівна, Краснова Ірина 
Вікторівна, Майорова Тетяна Володимирівна - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Терещенко Олег Олександрович, Іванець Ірина Василівна, 
Поддєрьогін Анатолій Микитович, Островська Ольга Анатоліївна, 
Поліщук Євгенія Анатоліївна, Конопатська Лариса Василівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні 
"Корпоративні фінанси" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4450  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Конопатська Лариса Василівна, Поліщук Євгенія Анатоліївна, Іванець 
Ірина Василівна, Островська Ольга Анатоліївна, Поддєрьогін Анатолій 
Микитович, Терещенко Олег Олександрович - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богославець Оксана Григорівна, Бойко Наталія Олександрівна, 
Ілляшенко Інна Володимирівна, Опанащук Юрій Якович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: "Туризм"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4451  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

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  Опанащук Юрій Якович, Ілляшенко Інна Володимирівна, Бойко 
Наталія Олександрівна, Богославець Оксана Григорівна - Державний 
вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шигун Марія Михайлівна, Кірданов Михайло Григорович, 
Кузьмінська Ольга Едуардівна, Криштопа Ірина Ігорівна, Степаненко 
Оксана Іванівна, Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна, Бондар Микола 
Іванович, Кіндрацька Любомира Максимівна, Петрик Олена 
Анатоліївна, Кузьмінський Юрій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "Облік і 
аудит"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4452  
 
Дата реєстрації договору                                29.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кузьмінський Юрій Анатолійович, Петрик Олена Анатоліївна, 
Кіндрацька Любомира Максимівна, Бондар Микола Іванович, 
Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна, Степаненко Оксана Іванівна, 
Криштопа Ірина Ігорівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна, Кірданов 
Михайло Григорович, Шигун Марія Михайлівна - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слободяник Юлія Борисівна, Кірданов Михайло Григорович, 
Кузьмінська Ольга Едуардівна, Криштопа Ірина Ігорівна, Гойло 
Наталя Валеріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "Облік, 
аудит та оподаткування"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4453  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гойло Наталя Валеріївна, Криштопа Ірина Ігорівна, Кузьмінська 
Ольга Едуардівна, Кірданов Михайло Григорович, Слободяник Юлія 
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                                                           Борисівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кіндрацька Любомира Максимівна, Кірданов Михайло Григорович, 
Кузьмінська Ольга Едуардівна, Степаненко Оксана Іванівна, Гойло 
Наталя Валеріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні "Облік, 
аудит та оподаткування"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4454  
 
Дата реєстрації договору                                 29.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гойло Наталя Валеріївна, Степаненко Оксана Іванівна, Кузьмінська 
Ольга Едуардівна, Кірданов Михайло Григорович, Кіндрацька 
Любомира Максимівна - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кіт Ігор Володимирович, Кіт Ольга Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технологія створення електронних 
пристроїв", робочий зошит "Технологія створення електронних 
пристроїв"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4455  
 
Дата реєстрації договору                                 30.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кіт Ольга Григорівна, Кіт Ігор Володимирович - Благодійна 
організація "Благодійна установа "Освітні ресурси і технологічний 
тренінг"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кіт Ігор Володимирович, Кіт Ольга Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи робототехніки: технологія 
створення роботів на базі EV3. Занурення", робочий зошит "Основи 
робототехніки: технологія створення роботів на базі EV3. Занурення"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4456  
 
Дата реєстрації договору                                 30.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кіт Ольга Григорівна, Кіт Ігор Володимирович - Благодійна 
організація "Благодійна установа "Освітні ресурси і технологічний 
тренінг"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Василюк Анатолій Дмитрович, Твердюк Ірина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для вчителя "Технологія 
проектування технологічних систем", робочий зошит для учня 
"Технологія проектування технологічних систем"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4457  
 
Дата реєстрації договору                                 30.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Твердюк Ірина Юріївна, Василюк Анатолій Дмитрович - Благодійна 
організація "Благодійна установа "Освітні ресурси і технологічний 
тренінг"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кіт Ігор Володимирович, Кіт Ольга Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для вчителя "Основи робототехніки: 
технологія створення роботів на базі EV3. Перші кроки", робочий 
зошит для учня "Основи робототехніки: технологія створення роботів 
на базі EV3. Перші кроки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4458  
 
Дата реєстрації договору                                 30.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кіт Ольга Григорівна, Кіт Ігор Володимирович - Благодійна 
організація "Благодійна установа "Освітні ресурси і технологічний 
тренінг"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кіт Ігор Володимирович, Мічуріна Ганна Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технологія моделювання простих 
конструкцій та механізмів", робочий зошит з технології учня(ці) 
5_класу  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4459  
 
Дата реєстрації договору                                 30.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мічуріна Ганна Вікторівна, Кіт Ігор Володимирович - Благодійна 
організація "Благодійна установа "Освітні ресурси і технологічний 
тренінг"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Колесников Олександр Всеволодович, Колесников Максим 
Олександрович, Черноус Анастасія Ігорівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Реконструкція з 
прибудовою до будівлі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 129             
м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови на проспекті 
Юрія Гагаріна, 19 у Дніпровському районі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4460  
 
Дата реєстрації договору                                 30.07.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Черноус Анастасія Ігорівна, Колесников Максим Олександрович, 
Колесников Олександр Всеволодович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Архітектурна студія "КОЛЕСНИКОВ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Перконос Петро Іванович, Твердохліб Євген Миколайович, Поточилов 
Руслан Валерійович, Якубович Валерій Федорович, Довгань Олексій 
Генадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованої обробки 
експериментальних даних випробувань літаків АН, зареєстрованих 
системою збору та реєстрації КАМ-500" ("ПК "ГАММА-ПРО-ACRA") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4461  
 
Дата реєстрації договору                                 31.07.2019 

 

Вид 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 "ПРОТОКА ЦЕНТР" - 
Державне підприємство "АНТОНОВ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Панін Владислав Вадимович, 
Алєйніков Михайло Владиславович, Тихонов Ілля Валентинович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Застосування інтелектуальної обробки потоків даних 
в умовах річкової е-навігації"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4462  
 
Дата реєстрації договору                                 01.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Тихонов Ілля Валентинович, Алєйніков Михайло Владиславович, 
Панін Владислав Вадимович, Доронін Володимир Васильович - 
Державний університет інфраструктури та технологій  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осипенко Ігор Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування до пісень "Сорокалетний ангел", "Спи, еще ночь", 
"Мне уже не так больно", "Два кусочка неба (Два шматочки неба)", 
"Не вернусь (Не повернусь)", "19 сантиметрів", "Хорошая пєсня 
(Вестерн)", "Море і вино"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4463  
 
Дата реєстрації договору                                 01.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Осипенко Ігор Миколайович - Гороховських Роман Юрійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Червінська Анастасія Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізи жіночої спідньої білизни (труси) із оригінальною вишивкою 
"MUSE"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  4464  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Червінська Анастасія Сергіївна - Жильйова Валерія Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет MessagePackGateway"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4465  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Містюк Анна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гімн "ПОЛЕТЕХНІКА"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4466  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Містюк Анна Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Полетехніка"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Донна Мері Бартон  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВОЛЯ ТВ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4467  
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Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид 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 "Аздіо" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Київські телекомунікаційні мережі"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рудич Владислав Володимирович, Короленко Микола Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Object Control"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4468  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Короленко Микола Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Обджект контрол"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максимчук Ігор Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Система 
управления взаимоотношениями с клиентами "NG-CLUB CRM" ("NG-
CLUB", "eNGine CRM", модули "Payment System", "Loyalty System", 
"Coupon System", "WEB Processing System", Топливное приложение 
"Система управления АЗС")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4469  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

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  Максимчук Ігор Миколайович - Товариство з обмеженою 
"ТЕХМОНТАЖ 27"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Канфер Леонід Наумович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Сто років тому вперед"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Номер реєстрації договору  4470  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид 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 "ІНФО ХАУС" - 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика  

  
 

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 "Pet Clinic: Happy Story"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4471  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "HOMESTEAD"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4472  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Роїк Роман Віталійович, Яковенко Максим Олександрович, 
Слісаренко Владислав Геннадійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.eda.ua"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4473  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  САБІЄДРІБА АР ІЄРОБЕЗОТУ АТБІЛДІБУ "ФУДАУТ ГРУП" 
(SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ARTBILDIBU "FOODOUT GROUP") - 
МЕНЮ ГРУП (ЮК) ЛІМІТЕД (MENU GROUP (UK) LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MINER BEAT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4474  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "IRON CLASH"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4475  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гелич Микола Юрійович, Хомицький Тарас Григорович, Василенко 
Андрій Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Денисенко Андрій 
Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Коростель Владислав 
Сергійович, Войтюк Андрій Володимирович, Біца Роман Сергійович, 
Абисов Микола Петрович, Курганов Антон Андрійович, Бабюк 
Наталія Петрівна, Валовина Анастасія Олексіївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SAGAX DIGITAL PLATFORM. INSURANCE. 
CASCO"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4476  
 
Дата реєстрації договору                                 05.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Валовина Анастасія Олексіївна, Бабюк Наталія Петрівна, Курганов 
Антон Андрійович, Абисов Микола Петрович, Біца Роман Сергійович, 
Войтюк Андрій Володимирович, Коростель Владислав Сергійович, 
Луценко Дмитро Олексійович, Денисенко Андрій Андрійович, Борун 
Євгеній Вікторович, Василенко Андрій Сергійович, Хомицький Тарас 
Григорович, Гелич Микола Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САГЕКС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рунов Олексій Юрійович, Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко 
Юрій Миколайович, Рижикова Юлія Вікторівна, Мірко Сергій 
Олексійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3.КОНТЕНТ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4477  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мірко Сергій Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОК ПРОФ СОФТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рунов Олексій Юрійович, Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко 
Юрій Миколайович, Рижикова Юлія Вікторівна, Мірко Сергій 
Олексійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3.СУДИ"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4478  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мірко Сергій Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОК ПРОФ СОФТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трушин Сергій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "мобільний додаток TRYVL Track Your Voice 
Location" ("TRYVL") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4479  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Трушин Сергій Миколайович - Пшеничка Михайло Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грибенніков Владислав Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобильное приложение для Android - 
ТехДок.mobile" ("ТехДок.mobile") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4480  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Грибенніков Владислав Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальність "ТЕХПІДТРИМКА-ФМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ротань Іван Дмитрович, Ганжа Олександр Іванович, Серебрій Андрій 
Васильович, Фастовщук Олександр Олександрович, Распопов Руслан 
Олексійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісні: "Sunshine", "My Robots", "Santa's Dead",  "Paradise", "Play Like 
God", "Big MT", "Golden Idol"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4481  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Распопов Руслан Олексійович, Фастовщук Олександр Олександрович, 
Серебрій Андрій Васильович, Ганжа Олександр Іванович, Ротань Іван 
Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕД ПІТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ротань Іван Дмитрович, Мойсак Микола Олександрович, Троян Юлія 
Ігорівна (YULA)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Stay The Night (lounge version)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4482  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Троян Юлія Ігорівна, Мойсак Микола Олександрович, Ротань Іван 
Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕД ПІТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ротань Іван Дмитрович, Паска Яна Володимирівна, Ганжа Олександр 
Іванович, Серебрій Андрій Васильович, Фастовщук Олександр 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Bro"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4483  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фастовщук Олександр Олександрович, Серебрій Андрій Васильович, 
Ганжа Олександр Іванович, Паска Яна Володимирівна, Ротань Іван 
Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕД ПІТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ротань Іван Дмитрович, Тварковський Дмитро Валерійович, Ганжа 
Олександр Іванович, Серебрій Андрій Васильович, Фастовщук 
Олександр Олександрович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "5 Minutes"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4484  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фастовщук Олександр Олександрович, Серебрій Андрій Васильович, 
Ганжа Олександр Іванович, Тварковський Дмитро Валерійович, 
Ротань Іван Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БЕД ПІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хебнєв Антон Віталійович, Землянко Георгій Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система для бездротового управління 
світлодіодною стрічкою на основі технології Bluetooth"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4485  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Землянко Георгій Андрійович, Хебнєв Антон Віталійович - 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Землянко Георгій Андрійович, Хебнєв Антон Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Arduino Bluetooth"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4486  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хебнєв Антон Віталійович, Землянко Георгій Андрійович - 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеголя Сергій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма та графічні зображення іконок мобільного 
додатка "MobileRetail" на IOS і на Android"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4487  
 
Дата реєстрації договору                                 07.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чеголя Сергій Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЛЛО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савченко Оксана Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "Кімната Батіка"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  4488  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савченко Оксана Василівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРЕМ'ЄР-МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глазков Павло Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Брендбук студії мистецтв "Smile"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4489  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид 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 "Студія мистецтв 
"СМАЙЛ" - Глазков Павло Сергійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стоєцька Оксана Людвигівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "STEM школа INVENTOR"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4490  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид 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 "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макар'єв Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система віддаленого управління Android 
пристроїв"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4491  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Макар'єв Дмитро Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕДСОН-АЙ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ржанов Євгеній Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка брендованих 
корпоративних зображень"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4492  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ржанов Євгеній Іванович - Семеха Олександр Миколайович, 
Прендзевська Олена Василівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ржанов Євгеній Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "GLOOZD"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4493  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ржанов Євгеній Іванович - Семеха Олександр Миколайович, 
Прендзевська Олена Василівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мензульський Станіслав Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Brand media player by Firebrands"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4494  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мензульський Станіслав Григорович - Шабанов Андрій Валерійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Файнблат Вікторія Леонідівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник ілюстрацій "Дизайн-проект 
для ресторану"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4495  
 
Дата реєстрації договору                                 08.08.2019 

 

Вид 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 "ПФ-ХОРЕКА" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр Фуд"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Баденко Олександр Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TOPLYVO UA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4496  
 
Дата реєстрації договору                                 09.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Баденко Олександр Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТОПЛИВО ЮА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Барінова Олена Андріївна, Гришин 
Артем Геннадійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Картки до настільної 
гри "Inventor GAME"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4497  
 
Дата реєстрації договору                                 12.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гришин Артем Геннадійович, Барінова Олена Андріївна, Соловйова 
Марина Олегівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Барінова Олена Андріївна, Гришин 
Артем Геннадійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила настільної гри "Inventor 
GAME"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4498  
 
Дата реєстрації договору                                 12.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гришин Артем Геннадійович, Барінова Олена Андріївна, Соловйова 
Марина Олегівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 

 

779 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Робототехніка 
Mindstorms. Зошит для практичних робіт-2"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4499  
 
Дата реєстрації договору                                 12.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Казимирський Павло Борисович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конфігурація (прикладні рішення, алгоритми 
дій тощо) на базі програми "1С:Підприємство 8"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4500  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Казимирський Павло Борисович - Соколов Олександр Дмитрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Онуфрієнко Валентина Валентинівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "The time of legends"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4501  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Онуфрієнко Валентина Валентинівна - Сивак Олександр В'ячеславович 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Онуфрієнко Валентина Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка ілюстрацій до ігрової 
механіки під назвою "The time of legends"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4502  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Онуфрієнко Валентина Валентинівна - Сивак Олександр 
В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн "Marine Cargo 
Insurance"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4503  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мнацаканян Аліса Артаківна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гедрович Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір (музика для пісні) без тексту "We dare to create"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4504  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гедрович Дмитро Олександрович - Гліб Олексій Вікторович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шуляк Марина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "We dare to create"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  4505  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шуляк Марина Юріївна - Гліб Олексій Вікторович  
  
 

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 "Butterfly" ("Butterfly") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4506  
 
Дата реєстрації договору                                 13.08.2019 

 

Вид 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  Гарбар Сергій Пилипович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додатковий модуль "Автоматизація 
бюджетного процесу в об'єднаних територіальних громадах" до 
комп'ютерної програми "Інформаційно-аналітична система "Місцеві 
бюджети"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4507  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гарбар Сергій Пилипович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Центр інформаційних та аналітичних технологій"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Азаров Руслан Володимирович, Герасимов Володимир 
Володимирович, Кубарєв Сергій Валерійович, Шелковий Олександр 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдиний інформаційний комплекс Дельта. 
Програмне забезпечення "Дельта-Техконтроль" ("ЄІК Дельта ПЗ 
Дельта-ТК") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4508  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шелковий Олександр Володимирович, Кубарєв Сергій Валерійович, 
Герасимов Володимир Володимирович, Азаров Руслан Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
об'єднання "Дніпротехтранс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буряковська Ганна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій та малюнків "Дизайн жилету дитячого сигнального 
зі світловідбиваючими елементами та малюнками" ("Дизайн жилету 
дитячого зі світловідбиваючими елементами та малюнками") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4509  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Буряковська Ганна Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТ УНІВЕРСАЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дівчинка Агу"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4510  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

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  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордвин Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Хлопчик Агу"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4511  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мордвин Володимир Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІЗІС МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заднепровський Микита Костянтинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Укладення 
електронних договорів добровільного страхування з урахуванням 
Закону України "Про страхування" та встановленого законодавством 
порядку здійснення фінансового моніторингу на території України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4512  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Заднепровський Микита Костянтинович - Вєтюков Олександр 
Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Початкова механіка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4513  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 
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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  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчально-методичний 
комплект з курсу "Початкова механіка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4514  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Початкова механіка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4515  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Близнюк Віта Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Зошит для практичних робіт з курсу 
"Підготовка до школи", ч. 1"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4516  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 
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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  Близнюк Віта Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Схеми для сортування навчальних 
наборів для курсу "Робототехніка Scratch"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4517  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гришин Артем Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Робототехніка Scratch"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4518  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Робототехніка Mindstorms. 1 семестр"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4519  
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Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Робототехніка 
Mindstorms. Зошит для практичних робіт-1"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4520  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Х-treme Engineering"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4521  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "X-treme Engineering"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4522  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект презентацій курсу "Комікс-клуб"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4523  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект завдань з 
курсу "Машини та механізми"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4524  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Машини та механізми"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4525  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Мульти-мікс 2.0"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4526  
 
Дата реєстрації договору                                 15.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей курсу "Комікс-клуб"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4527  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект презентацій з курсу "Кругосвітні мандрівки"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4528  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Машини та механізми"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4529  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Мульти-мікс 2.0"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4530  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вернидуб Богдан Андрійович, Гришин Артем Геннадійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Цікава інженерія" для 5-6 років"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4531  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вернидуб Богдан Андрійович, Гришин Артем Геннадійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Схеми для сортування навчальних 
наборів для курсу "Робототехніка Mindstorms. 1 семестр"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4532  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гриценко Світлана Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Сексуальна освіта сучасної жінки"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4533  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демиденко Алла Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Твоє призначення"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4534  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демиденко Алла Олегівна, Пилипюк Алла Іванівна, Гриценко 
Світлана Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Позбавлення страхів та сценаріїв минулого"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4535  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипюк Алла Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Жінка та гроші"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4536  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипюк Алла Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Любовний трикутник"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4537  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Самойлов Ярослав Андрійович, Демиденко Алла Олегівна, Пилипюк 
Алла Іванівна, Гриценко Світлана Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Шлях жінки"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4538  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демиденко Алла Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Стан щасливої жінки"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Номер реєстрації договору  4539  
 
Дата реєстрації договору                                 16.08.2019 

 

Вид 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 "ФАЗА РОСТА" - 
Самойлов Ярослав Андрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Комплект презентацій курсу 
"Архітектура". Рівень 1"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4540  
 
Дата реєстрації договору                                 19.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна, Рябокінь Надія Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Ранній розвиток" для 3-4 років"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4541  
 
Дата реєстрації договору                                 19.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рябокінь Надія Іванівна, Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна, Близнюк Віта Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Підготовка до школи"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4542  
 
Дата реєстрації договору                                 19.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Близнюк Віта Юріївна, Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Близнюк Віта Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Зошит для практичних робіт з курсу 
"Підготовка до школи", ч. 2"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4543  
 
Дата реєстрації договору                                 19.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Близнюк Віта Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Ранній розвиток" для 3-4 років"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4544  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Наука про світ" для 4-5 років"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4545  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вернидуб Богдан Андрійович, Гришин Артем Геннадійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Схеми для сортування навчальних 
наборів з курсу "Початкова механіка"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4546  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Гришин Артем Геннадійович, Антонов 
Тимур Артемович   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Основи робототехніки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4547  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Антонов Тимур Артемович , Гришин Артем Геннадійович, Соловйова 
Марина Олегівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доценко Володимир Володимирович, Железняк Артем 
Володимирович, Касюн Валентин Володимирович, Хома Сергій 
Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Berize"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4548  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хома Сергій Олександрович, Касюн Валентин Володимирович, 
Железняк Артем Володимирович, Доценко Володимир Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БІРАЙЗ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іващенко Максим Миколайович, Мірошниченко Яна Анатоліївна, 
Карпенко Катерина Владиславівна, Швецова Олександра Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків та фотографій "Корпоративний стиль та рекламні 
зображення UAmade", збірка малюнків та фотографій "Корпоративний 
стиль, рекламні зображення та зображення сувенірної продукції 
PAPAdesign"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4549  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Швецова Олександра Андріївна, Карпенко Катерина Владиславівна, 
Мірошниченко Яна Анатоліївна, Іващенко Максим Миколайович - 
Павлов Віктор Миколайович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шубенко Микола Миколайович, Лелюх Олександр Миколайович, 
Соколов Олександр Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Біологер"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4550  
 
Дата реєстрації договору                                 21.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Соколов Олександр Сергійович, Лелюх Олександр Миколайович, 
Шубенко Микола Миколайович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Севастянов Борис Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір до тексту пісні Б. В. Гриньова "Швидкоплинний час"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4551  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

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  Севастянов Борис Олександрович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ага Хайсам Мухаммад  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Центр сертифікації "Халяль" 
Україна"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4552  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ага Хайсам Мухаммад - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ "ХАЛЯЛЬ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саліванова Вікторія Володимирівна, Чернега Олександр 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір до тексту пісні Б. В. Гриньова "Життя єдине"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4553  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чернега Олександр Володимирович, Саліванова Вікторія 
Володимирівна - Гриньов Борис Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саліванов Олег Григорович, Чернега Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори до тексту пісень Б. В. Гриньова "Танго" та "Мрія"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4554  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

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  Чернега Олександр Володимирович, Саліванов Олег Григорович - 
Гриньов Борис Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябко Василь Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір до тексту пісні Б. В. Гриньова "Отдых"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4555  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рябко Василь Васильович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Владикіна Надія Миколаївна, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Кравченко Кирило Володимирович, Сидорченко Ігор Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Проектна 
робототехніка Mindstorms. Зошит для практичних робіт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4556  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сидорченко Ігор Михайлович, Кравченко Кирило Володимирович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Владикіна Надія Миколаївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Владикіна Надія Миколаївна, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Кравченко Кирило Володимирович, Сидорченко Ігор Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Проектна робототехніка Mindstorms"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4557  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 
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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  Сидорченко Ігор Михайлович, Кравченко Кирило Володимирович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Владикіна Надія Миколаївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидорченко Ігор Михайлович, Кравченко Кирило Володимирович, 
Тараненко Богдана Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Developer. Розробка ігор та 3D-моделювання"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4558  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Тараненко Богдана Олександрівна, Кравченко Кирило 
Володимирович, Сидорченко Ігор Михайлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Робототехніка  
Mindstorms. Зошит для практичних робіт-3"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4559  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Робототехніка Mindstorms. 3 семестр"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4560  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврилюк Сергій Олександрович, Ніфантьєв Костянтин Сергійович, 
Владикіна Надія Миколаївна, Василюк Анатолій Дмитрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Awesome Robotics"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4561  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Василюк Анатолій Дмитрович, Владикіна Надія Миколаївна, 
Ніфантьєв Костянтин Сергійович, Гаврилюк Сергій Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Давиденко Іванна Олександрівна, Савченко Максим Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Зошит для команди"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4562  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савченко Максим Юрійович, Давиденко Іванна Олександрівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Space Robotics"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4563  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Давиденко Іванна Олександрівна, Савченко Максим Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Зошит для тренера"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4564  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савченко Максим Юрійович, Давиденко Іванна Олександрівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Space Robotics"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4565  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидорченко Ігор Михайлович, Тараненко Богдана Олександрівна, 
Ніфантьєв Костянтин Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Схеми для сортування навчальних 
наборів для курсу Developer. Електроніка та програмування"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4566  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ніфантьєв Костянтин Сергійович, Тараненко Богдана Олександрівна, 
Сидорченко Ігор Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидорченко Ігор Михайлович, Кравченко Кирило Володимирович, 
Тараненко Богдана Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Розробка ігор та 3D-
моделювання. Developer. Зошит для практичних робіт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4567  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Тараненко Богдана Олександрівна, Кравченко Кирило 
Володимирович, Сидорченко Ігор Михайлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Наука про світ" для 4-5 років"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4568  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарачук Тетяна Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчально-методичний комплекс з 
математики. 1 клас"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4569  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гарачук Тетяна Володимирівна - Приватний загальноосвітній 
навчальний заклад "Школа Інвентор Скул"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарачук Тетяна Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних творів "Навчально-методичний комплекс з логіки. 
2 клас"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  4570  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гарачук Тетяна Володимирівна - Приватний загальноосвітній 
навчальний заклад "Школа Інвентор Скул"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скаба Лариса Петрівна, Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Українська мова. 
Робочий зошит для 1 класу. Частина 1"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4571  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

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  Чадаєва Анастасія Володимирівна, Скаба Лариса Петрівна - 
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Школа Інвентор 
Скул"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скаба Лариса Петрівна, Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Українська мова. 
Робочий зошит для 1 класу. Частина 2"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4572  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна, Скаба Лариса Петрівна - 
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Школа Інвентор 
Скул"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарачук Тетяна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних творів "Навчально-методичний комплекс з логіки. 
1 клас"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  4573  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гарачук Тетяна Володимирівна - Приватний загальноосвітній 
навчальний заклад "Школа Інвентор Скул"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчально-методичний 
комплекс з математики. 2 клас"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4574  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 
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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  Гарачук Тетяна Володимирівна - Приватний загальноосвітній 
навчальний заклад "Школа Інвентор Скул"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Основи робототехніки"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4575  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гришин Артем Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Гришин Артем Геннадійович, Антонов 
Тимур Артемович   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Робототехніка Scratch"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4576  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Антонов Тимур Артемович , Гришин Артем Геннадійович, Соловйова 
Марина Олегівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Робототехніка Scratch. 
Зошит для практичних робіт з курсу"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4577  
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Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна, Соловйова Марина Олегівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Комплект 
презентацій курсу "Робототехніка Mindstorms. 1 семестр"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4578  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Робототехніка Mindstorms. 2 семестр"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4579  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Комплект 
презентацій з курсу "Робототехніка Mindstorms. 2 семестр"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4580  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Робототехніка Mindstorms. 3 семестр"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4581  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Експерименти з робототехнікою"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4582  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лянг Ци  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Bolzano"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4583  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лянг Ци - Приватне підприємство "АРТ-ТЕКСГРУП"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Йонґгуа Вей  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Como"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4584  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Йонґгуа Вей - Приватне підприємство "АРТ-ТЕКСГРУП"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козлов Микола Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio модуль GDPR"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4585  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Козлов Микола Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козлов Микола Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio модуль контенту та голосування"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4586  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Козлов Микола Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Томиліна Тетяна Анатоліївна, Томилін Геннадій Артемович, Ісаєва 
Сабіна Мубаризівна, Енгін Ольга Олександрівна, Комарин Юлія 
Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Karolina Tomilina dancing with a dolphin" (текст 
українською мовою)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4587  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Комарин Юлія Василівна, Енгін Ольга Олександрівна, Ісаєва Сабіна 
Мубаризівна, Томилін Геннадій Артемович, Томиліна Тетяна 
Анатоліївна - Томиліна Тетяна Анатоліївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Томиліна Тетяна Анатоліївна, Томилін Геннадій Артемович, Ісаєва 
Сабіна Мубаризівна, Енгін Ольга Олександрівна, Комарин Юлія 
Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Karolina Tomilina dancing with a dolphin" (текст 
англійською мовою)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4588  
 
Дата реєстрації договору                                 28.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Комарин Юлія Василівна, Енгін Ольга Олександрівна, Ісаєва Сабіна 
Мубаризівна, Томилін Геннадій Артемович, Томиліна Тетяна 
Анатоліївна - Томиліна Тетяна Анатоліївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кульгейко Яків Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Платформа професійного розвитку EdManagement"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  4589  
 
Дата реєстрації договору                                 29.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кульгейко Яків Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний центр фінансово-економічного 
розвитку - Україна"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Експерименти з 
робототехнікою. Зошит для практичних робіт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4590  
 
Дата реєстрації договору                                 29.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Карусель пригод"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4591  
 
Дата реєстрації договору                                 29.08.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніфантьєв Костянтин Сергійович, Владикіна Надія Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "More Than Fun (MTF)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4592  
 
Дата реєстрації договору                                 29.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Владикіна Надія Миколаївна, Ніфантьєв Костянтин Сергійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Мульти-мікс 1.0"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4593  
 
Дата реєстрації договору                                 29.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма "Робототехніка в початковій 
школі"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4594  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інноваційні освітні рішення"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для практичних 
робіт з курсу "Архітектура". Рівень 1"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4595  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Архітектура". Рівень 1"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4596  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Цікава інженерія" для 5-6 років"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4597  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврилюк Сергій Олександрович, Ніфантьєв Костянтин Сергійович, 
Владикіна Надія Миколаївна, Василюк Анатолій Дмитрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Awesome Robotics"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4598  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Василюк Анатолій Дмитрович, Владикіна Надія Миколаївна, 
Ніфантьєв Костянтин Сергійович, Гаврилюк Сергій Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Мульти-мікс 1.0"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4599  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Вернидуб Богдан Андрійович, Гришин Артем Геннадійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Карусель пригод"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4600  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 

 

814 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніфантьєв Костянтин Сергійович, Владикіна Надія Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "More Than Fun (MTF)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4601  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Владикіна Надія Миколаївна, Ніфантьєв Костянтин Сергійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шапіро Олександр Борисович, Пономаренко Альона Сергіївна, 
Лазаревич Кирило Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Кінофільм "Тут і зараз (Present continuum)"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4602  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лазаревич Кирило Олександрович, Пономаренко Альона Сергіївна, 
Шапіро Олександр Борисович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дзюбенко Захар Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Клара - Д"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4603  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 
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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  Дзюбенко Захар Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Моісеєв Микита Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Клара - М"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4604  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Моісеєв Микита Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макаровський Олександр Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "iStat"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4605  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Макаровський Олександр Дмитрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙСТАТ СОЛЮШНЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смоголь Максим Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Клара - С"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4606  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

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  Смоголь Максим Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кригін Володимир Серафимович, Бабіч Богдан Юрійович, Романенко 
Володимир Олексійович, Зацеркляний Захарій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Реєстр громади"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4607  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зацеркляний Захарій Миколайович, Романенко Володимир 
Олексійович, Бабіч Богдан Юрійович, Кригін Володимир 
Серафимович - Комунальне підприємство "Міськоформлення"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Розін Іван Мойсейович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Клара - Р"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4608  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Розін Іван Мойсейович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ворушись"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4609  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

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  Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Кирбаба Павло Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Шаленій"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4610  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кирбаба Павло Олександрович, Бардаченко Євгеній Олегович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Герасимчук Назарій Васильович, Бардаченко Євгеній Олегович, 
Бєляєв Андрій Юрійович, Лукач Томаш Золтанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Небо"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4611  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лукач Томаш Золтанович, Бєляєв Андрій Юрійович, Бардаченко 
Євгеній Олегович, Герасимчук Назарій Васильович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Бєляєв Андрій Юрійович, Лукач 
Томаш Золтанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Давай літай"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4612  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 
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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  Лукач Томаш Золтанович, Бєляєв Андрій Юрійович, Бардаченко 
Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Герасимчук Назарій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Диско"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4613  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Герасимчук Назарій Васильович, Бардаченко Євгеній Олегович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Танемо"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4614  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Бєляєв Андрій Юрійович, Лукач 
Томаш Золтанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Без мене буде краще"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4615  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 
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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  Лукач Томаш Золтанович, Бєляєв Андрій Юрійович, Бардаченко 
Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Новий день"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4616  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Герасимчук Назарій Васильович, 
Лукач Томаш Золтанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Парадайз"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4617  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лукач Томаш Золтанович, Герасимчук Назарій Васильович, 
Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Герасимчук Назарій Васильович, 
Лукач Томаш Золтанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Камікадзе"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4618  
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Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лукач Томаш Золтанович, Герасимчук Назарій Васильович, 
Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Іншим"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4619  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Євгеній Олегович, Лукач Томаш Золтанович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Балі"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4620  
 
Дата реєстрації договору                                 30.08.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лукач Томаш Золтанович, Бардаченко Євгеній Олегович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Контрамарка Україна"  

  
 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Організації колективного управління, які відповідно до статті 15 Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" та наказу 

Мінекономрозвитку від 21.11.2018 № 1741 "Про затвердження Порядку ведення реєстру організацій колектив-

ного управління" внесені до реєстру організацій колективного управління 

 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 04.02.2019  

№ 150  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

спілка  

"Українська ліга 

авторських та 

суміжних прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне виконання фонограм і зафіксованих 

у них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-

них для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне сповіщення фонограм і зафіксова-

них у них виконань, відеограм і зафіксованих у 

них виконань, опублікованих для використання 

з комерційною метою, крім кабельної ретранс-

ляції;  

3) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку):  

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва;  

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих 

цілях творів, виконань, зафіксованих у фоногра-

мах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальних творів та їх примірників;  

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, крім прав організа-

цій мовлення щодо їхніх власних програм (пере-

дач) мовлення. 

 

Сфера акредитації: у сфері розширеного колек-

тивного управління "право на справедливу вина-

городу, спільну для виконавців та виробників 

вул. Євгена  

Сверстюка, 23,  

офіс 1016, м. Київ, 

Україна, 02002 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

фонограм (відеограм), за публічне виконання фо-

нограм і зафіксованих у них виконань чи публіч-

ну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них 

виконань, опублікованих для використання з ко-

мерційною метою" (3 роки, з 29.05.2019). 

 

Примітка: Громадській спілці "Українська ліга 

авторських та суміжних прав" з урахуванням ча-

стин п'ятої та шостої статті 12 Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" не дозволяється здійснювати ді-

яльність у сферах розширеного та обов'язкового 

колективного управління, визначених у підпунк-

тах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 

04.02.2019 № 150 "Про реєстрацію організації 

колективного управління", до моменту її акреди-

тації в порядку, установленому зазначеним За-

коном 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 13.02.2019  

№ 210  

"Про реєстрацію  

організації  

колективного  

управління" 

Спілка об'єднань 

громадян  

"Асоціація з 

управління  

аудіовізуальними 

правами  

"АРМА-Україна" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління;   

2) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку): 

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва; 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих 

цілях творів, виконань, зафіксованих у фоногра-

мах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальних творів та їх примірників; 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського пра-

ва і (або) суміжних прав, крім прав організацій 

мовлення щодо їхніх власних програм (передач) 

мовлення. 

 

Примітка: Спілці об'єднань громадян "Асоціація 

з управління аудіовізуальними правами "АРМА-

Україна" з урахуванням частин п'ятої та шостої 

статті 12 Закону України "Про ефективне управ-

ління майновими правами правовласників у 

сфері авторського права і (або) суміжних прав" 

не дозволяється здійснювати діяльність у сферах 

розширеного та обов'язкового колективного уп-

равління, визначених у підпункті 2 пункту 1 

наказу Мінекономрозвитку від 13.02.2019 № 210 

"Про реєстрацію організації колективного управ-

ління", до моменту її акредитації в порядку, уста-

новленому зазначеним Законом 

вул. Дмитрівська, 

буд. 46, м. Київ, 

Україна, 01054 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 06.03.2019  

№ 360  

"Про реєстрацію  

організації  

колективного  

управління" 

Громадська  

спілка  

"Українська Ліга 

Музичних Прав" 

1) у таких сферах розширеного колективного уп-

равління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних 

творів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

01021, м. Київ,  

вул. Шовковична, 10, 

кв. 28 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне виконання фонограм і зафіксованих 

у них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-

них для використання з комерційною метою; 

2) у сфері обов'язкового колективного управлін-

ня (див. примітку) - репрографічне відтворення 

творів та їх частин (уривків). 

 

Примітка: Громадській спілці  "Українська Ліга 

Музичних Прав" з урахуванням частин п'ятої та 

шостої статті 12 Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників 

у сфері авторського права і (або) суміжних прав" 

не дозволяється здійснювати діяльність у сферах 

розширеного та обов'язкового колективного уп-

равління, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 

наказу Мінекономрозвитку від 06.03.2019 № 360 

"Про реєстрацію організації колективного управ-

ління", до моменту її акредитації в порядку, ус-

тановленому зазначеним Законом 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 13.03.2019    

№ 396  

"Про реєстрацію  

організації 

колективного 

управління" 

Громадська  

спілка  

" Українське  

товариство  

музичних та  

театральних  

авторів" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими 

творами, що включені до складу аудіовізуальних 

творів, крім кабельної ретрансляції. 

 

Примітка: Громадській спілці "Українське това-

риство музичних та театральних авторів" з ураху-

ванням частини п'ятої статті 12 Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" не дозволяється здійснювати ді-

яльність у сферах розширеного колективного 

управління, визначених у підпункті 2  пункту 1 

наказу Мінекономрозвитку від 13.03.2019 № 396 

"Про реєстрацію організації колективного управ-

ління", до моменту її акредитації в порядку, уста-

новленому зазначеним Законом 

04050, м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 12 

Наказ  

Мінекономрозвитку  

від 04.02.2019    

№ 150  

"Про реєстрацію  

організації  

Громадська  

спілка  

"Український 

музичний  

альянс" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного уп-

равління:  (див. примітку): 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

вул. Шовковична, 10, 

оф. 28, м. Київ,  

Україна, 01021 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

колективного  

управління" 

за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих 

у них виконань, відеограм і зафіксованих у них 

виконань, опублікованих для використання з ко-

мерційною метою, крім кабельної ретрансляції;  

3) у таких сферах обов'язкового колективного уп-

равління: (див. примітку): 

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих 

цілях творів, виконань, зафіксованих у фоногра-

мах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальних творів та їх примірників;  

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського пра-

ва і (або) суміжних прав, крім прав організацій 

мовлення щодо їхніх власних програм (передач) 

мовлення. 

 

Сфера акредитації: у сфері розширеного коле-

ктивного управління "право на справедливу ви-

нагороду, спільну для виконавців та виробників 

фонограм (відеограм), за публічне виконання фо-

нограм і зафіксованих у них виконань чи публіч-

ну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них 

виконань, опублікованих для використання з ко-

мерційною метою" (3 роки, з 29.05.2019). 

 

Примітка: Громадській спілці "Українська ліга 

авторських та суміжних прав" з урахуванням ча-

стин п'ятої та шостої статті 12 Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" не дозволяється здійснювати ді-

яльність у сферах розширеного та обов'язкового 

колективного управління, визначених у підпунк-

тах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 

04.02.2019 № 150 "Про реєстрацію організації ко-

лективного управління", крім сфер, зазначених в 

графі 6 "Сфера акредитації", до моменту її акре-

дитації в порядку, установленому зазначеним 

Законом 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 08.04.2019 

№ 588  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

організація 

"Українська 

агенція з  

авторських та 

суміжних прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;   

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних 

творів, крім кабельної ретрансляції; 

3) у таких сферах обов'язкового колективного уп-

равління (див. примітку): 

- право слідування щодо творів образотворчо-

го мистецтва; 

вул. Богдана  

Хмельницького, 41, 

літ. А, оф. 1-3  

м. Київ, Україна,  

01030 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, крім прав організа-

цій мовлення щодо їхніх власних програм (пере-

дач) мовлення. 

 

Примітка: Громадській організації "Українська 

агенція з авторських та суміжних прав" з ураху-

ванням частин п'ятої та шостої статті 12 Закону 

України "Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського пра-

ва і (або) суміжних прав" не дозволяється здійс-

нювати діяльність у сферах розширеного та обо-

в'язкового колективного управління, визначених 

у підпунктах 2 і 3 пункту 1 цього наказу, до мо-

менту її акредитації в порядку, установленому 

зазначеним Законом 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 22.04.2019  

№ 701  

"Про реєстрацію  

організації 

колективного  

управління" 

Всеукраїнська 

громадська  

організація 

"Всеукраїнське 

Агентство  

Авторських 

Прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими 

творами, що включені до складу аудіовізуальних 

творів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне виконання фонограм і зафіксованих 

у них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-

них для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне сповіщення фонограм і зафіксова-

них у них виконань, відеограм і зафіксованих у 

них виконань, опублікованих для використання з 

комерційною метою, крім кабельної ретрансляції. 

 

Примітка: Всеукраїнській громадській органі-

зації "Всеукраїнське Агенство Авторських Прав" 

з урахуванням частин п'ятої та шостої статті 12 

Закону України "Про ефективне управління май-

новими правами правовласників у сфері автор-

ського права і (або) суміжних прав" не дозволя-

ється здійснювати діяльність у сферах розшире-

ного та обов'язкового колективного управління, 

визначених у підпунктах 2 і 3 пункту 1 наказу 

Мінекономрозвитку від 22.04.2019 № 701 "Про 

реєстрацію організації колективного управління", 

до моменту її акредитації в порядку, установле-

ному зазначеним Законом 

вул. Довнар-

Запольського, 4,  

кв. 102, м. Київ,  

Україна, 04116 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 24.04.2019  

№ 721  

"Про реєстрацію  

організації  

колективного  

управління" 

Громадська  

організація  

"Об'єднання  

колективного 

управління  

"Оберіг" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку):  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне виконання фонограм і зафіксованих 

у них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-

них для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне сповіщення фонограм і зафіксова-

них у них виконань, відеограм і зафіксованих у 

них виконань, опублікованих для використання 

з комерційною метою, крім кабельної ретранс-

ляції;  

3) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку):  

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, крім прав організа-

цій мовлення щодо їхніх власних програм (пере-

дач) мовлення. 

 

Примітка: Громадській організації "Об'єднання 

колективного управління "Оберіг" з урахуванням 

частин п'ятої та шостої статті 12 Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" не дозволяється здійснювати ді-

яльність у сферах розширеного та обов'язкового 

колективного управління, визначених у підпун-

ктах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозвитку 

від 24.04.2019 № 721 "Про реєстрацію організа-

ції колективного управління", до моменту її ак-

редитації в порядку, установленому зазначеним 

Законом 

вул. Пушкінська, 32, 

м. Київ, Україна,  

01004 

Наказ  

Мінекономрозвитку  

від 28.05.2019  

№ 908  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

 

Всеукраїнська 

громадська  

організація  

"СІНЕМА" 

У сфері добровільного колективного управління 

майновими правами суб'єктів авторського права 

в аудіовізуальній сфері 

вул. Саксаганського, 

6, кімната 306,  

м. Київ, 01033 

Наказ  

Мінекономрозвитку  

від 10.06.2019  

№ 987  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Всеукраїнська 

громадська  

організація 

"Всеукраїнська 

Ліга Авторів" 

У будь-якій сфері добровільного колективного 

управління майновими правами авторів 

вул. Соломянська,1, 

офіс 802, м. Київ, 

03035 
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 дата видачі 
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найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Наказ  

Мінекономрозвитку  

від 17.07.2019  

№ 1214  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

 

Громадська  

спілка  

"Коаліція  

аудіовізуальних  

і музичних прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у такій сфері обов'язкового колективного уп-

равління (див. примітку): 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського пра-

ва і (або) суміжних прав, крім прав організацій 

мовлення щодо їхніх власних програм (передач) 

мовлення. 

 

Примітка: Громадській спілці "Коаліція аудіо-

візуальних і музичних прав" з урахуванням час-

тини шостої статті 12 Закону України "Про ефек-

тивне управління майновими правами правовлас-

ників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав" не дозволяється здійснювати діяльність у 

сфері обов'язкового колективного управління, ви-

значеній у підпункті 2 пункту 1 наказу Мінеко-

номрозвитку від 17.07.2019 № 1214 "Про реєст-

рацію організації колективного управління", до 

моменту її акредитації в порядку, установлено-

му  Законом 

вул. Шовковична, 10, 

офіс 28, м. Київ, 

Україна, 01021 

Наказ  

Мінекономрозвитку  

від 14.08.2019  

№ 1401  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

 

Громадська  

організація  

"Автори і  

композитори 

України" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного уп-

равління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими 

творами, що включені до складу аудіовізуаль-

них творів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне виконання фонограм і зафіксованих 

у них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-

них для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), 

за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих 

у них виконань, відеограм і зафіксованих у них 

виконань, опублікованих для використання з ко-

мерційною метою, крім кабельної ретрансляції;  

3) у таких сферах обов'язкового колективного уп-

равління (див. примітку):  

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва;  

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих 

цілях творів, виконань, зафіксованих у фоногра-

мах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальних творів та їх примірників;  

просп. Мінський, 8а, 

кв. 96, м. Київ,  

Україна,  04202 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського пра-
ва і (або) суміжних прав, крім прав організацій 

мовлення щодо їхніх власних програм (передач) 
мовлення. 
 
Примітка: Громадській організації "Автори і ком-
позитори України" з урахуванням частин п'ятої 
та шостої статті 12 Закону України "Про ефек-
тивне управління майновими правами правовла-
сників у сфері авторського права і (або) суміж-
них прав" не дозволяється здійснювати діяль-
ність у сферах розширеного та обов'язкового ко-
лективного управління, визначених у підпунк-
тах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 
14.08.2019 № 1401 "Про реєстрацію організації 
колективного управління", до моменту її акреди-
тації в порядку, установленому  Законом 

Наказ  
Мінекономрозвитку  
від 21.08.2019  
№ 1436  
"Про реєстрацію 
організації  
колективного 
управління" 
 

Громадська  
спілка  
"Автори,  
композитори 
творці і видавці" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 
управління; 
2) у таких сферах розширеного колективного 
управління (див. примітку): 
- публічне виконання музичних недраматичних 
творів з текстом і без тексту, включно з тими твора-
ми, що включені до складу аудіовізуальних творів;  
- публічне сповіщення музичних недраматичних 
творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-
рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-
рів, крім кабельної ретрансляції;  
- право на справедливу винагороду, спільну для 
виконавців та виробників фонограм (відеограм), 
за публічне виконання фонограм і зафіксованих 
у них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-
них для використання з комерційною метою; 
- право на справедливу винагороду, спільну для 
виконавців та виробників фонограм (відеограм), 
за публічне сповіщення фонограм і зафіксова-
них у них виконань, відеограм і зафіксованих у 
них виконань, опублікованих для використання 
з комерційною метою, крім кабельної ретранс-
ляції;  
3) у таких сферах обов'язкового колективного 
управління (див. примітку):  
- право слідування щодо творів образотворчого 
мистецтва;  
- репрографічне відтворення творів та їх частин 
(уривків); 
- відтворення в домашніх умовах і в особистих 
цілях творів, виконань, зафіксованих у фоногра-
мах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальних творів та їх примірників;  
- кабельна ретрансляція об'єктів авторського пра-
ва і (або) суміжних прав, крім прав організацій 
мовлення щодо їхніх власних програм (передач) 
мовлення. 
 

вул. Зоологічна, 4-А, 
оф. 139, м. Київ, 
Україна,  04119 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування       

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Примітка: Громадській спілці "Автори, компо-
зитори творці і видавці" з урахуванням частин 

п'ятої та шостої статті 12 Закону України "Про 
ефективне управління майновими правами пра-
вовласників у сфері авторського права і (або) 
суміжних прав" не дозволяється здійснювати ді-
яльність у сферах розширеного та обов'язкового 
колективного управління, визначених у підпунк-
тах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 
21.08.2019 № 1436 "Про реєстрацію організації 
колективного управління", до моменту її акреди-
тації в порядку, установленому  Законом 

Наказ  

Мінекономіки  

від 05.09.2019  

№ 3  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

 

Громадська  

організація 

"Співдружність 

авторів України" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного уп-

равління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

3) у таких сферах обов'язкового колективного уп-

равління (див. примітку):  

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва;  

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих 

цілях творів, виконань, зафіксованих у фоногра-

мах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіо-

візуальних творів та їх примірників;  

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського пра-

ва і (або) суміжних прав, крім прав організацій 

мовлення щодо їхніх власних програм (передач) 

мовлення. 

 

Примітка: Громадській організації "Співдруж-

ність авторів України" з урахуванням частин 

п'ятої та шостої статті 12 Закону України "Про 

ефективне управління майновими правами пра-

вовласників у сфері авторського права і (або) су-

міжних прав" не дозволяється здійснювати діяль-

ність у сферах розширеного та обов'язкового ко-

лективного управління, визначених у підпунктах 

2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономіки від 05.09.2019 

№ 3 "Про реєстрацію організації колективного 

управління", до моменту її акредитації в поряд-

ку, установленому  Законом 

вул. Хрещатик, 10-б, 

оф. 14, м. Київ, 01001 
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Відомості про Державну організацію "Українське агентство з авторських та суміжних прав",  

свідоцтво про облік організації колективного управління якої, видане до набрання чинності  

Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права  

і (або) суміжних прав",  втратить чинність після завершення реалізації процедур, передбачених пунктами  

4-5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України № 2415 "Про ефективне управління  

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" 

 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво про 

облік організації 

колективного 

управління  

№ 3/2003  

від 22.08.2003 

Державна 

організація 

"Українське 

агентство з  

авторських та 

суміжних прав" 

Управління на колективній основі майновими 

правами суб'єктів авторського права і суміжних 

прав 

вул. Хрещатик, 44, 

поверх 3, м. Київ, 

01001 

 

 



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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Станом на 24 квітня 2019 року свідоцтва про уповноважені організації колективного управління, які 

здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою 

фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань втратили чинність. 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ПРО-
ДОВЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВ-
ЛЯННЯ ЩОДО ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛУ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І 
(АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА ІМ-
ПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯКИХ У 
ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІК-
СОВАНИХ У ФОНОГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ, І СВІДОЦТВА ЯКИХ ПРО ОБЛІК ОР-
ГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРО УПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ КО-
ЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕРАХ, ВИДАНІ ДО НАБРАННЯ ЧИННОС-
ТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ПРА-
ВОВЛАСНИКІВ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ", ВТРАЧАЮТЬ 
ЧИННІСТЬ ЧЕРЕЗ ЧОТИРНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ ЗАКО-
НОМ, З ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА АКРЕДИТАЦІЮ 
У СФЕРІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО  КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ "ВІДТВОРЕННЯ В ДОМАШНІХ 
УМОВАХ І В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ ТВОРІВ, ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНОГРАМАХ, 
ВІДЕОГРАМАХ, ЇХ ПРИМІРНИКАХ, А ТАКОЖ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ ТА ЇХ ПРИМІР-
НИКІВ" (ПУНКТ 3 РОЗДІЛУ VI "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" ЗАКОНУ) 
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Номер свідоцтва,             

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво про облік 
організації колективного 
управління  
№ 4/2003 від 22.08.2003 
 
Свідоцтво про  
уповноваження 
організації колективного 
управління № 2/У  
від 20.12.2007 

Об'єднання 
підприємств 
"Український  
музичний альянс" 

Уповноважена здійснювати збиран-
ня і розподіл між суб'єктами автор-
ського права і (або) суміжних прав 
коштів від відрахувань (відсотків) 
виробниками та імпортерами облад-
нання і матеріальних носіїв, із за-
стосуванням яких у домашніх умо-
вах можна здійснити відтворення тво-
рів і виконань, зафіксованих у фоно-
грамах і (або) відеограмах відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2003 року 
№ 992 "Про розмір відрахувань ви-
робниками та імпортерами обладнан-
ня і матеріальних носіїв, із застосу-
ванням яких у домашніх умовах мож-
на здійснити відтворення творів і ви-
конань, зафіксованих у фонограмах 
і (або) відеограмах" 

вул. Січових 
Стрільців, 1-5,        
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво про облік 
організації колективного 
управління № 14/2008 
від 01.08.2008 
 
Свідоцтво про  
уповноваження 
організації колективного 
управління № 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) 
виробниками та імпортерами обла-
днання і матеріальних носіїв, із за-
стосуванням яких у домашніх умовах 
можна здійснити відтворення тво-
рів і виконань, зафіксованих у фоно-
грамах і (або) відеограмах відповід-
но до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2003 року 
№ 992 "Про розмір відрахувань ви-
робниками та імпортерами облад-
нання і матеріальних носіїв, із за-
стосуванням яких у домашніх умо-
вах можна здійснити відтворення тво-
рів і виконань, зафіксованих у фоно-
грамах 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 

90253, 90522, 90658, 90730, 91162, 91163, 91559 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

90953, 91026, 91099, 91411, 91917 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Драматичний твір 

90723, 90724, 91036 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

90483, 90506, 90616, 90922, 90926, 90927, 90928, 90929, 90931, 91743, 91758, 91865

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

90624, 90627, 90852, 90897, 91002, 91559, 91784 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

90237, 90238, 90269, 90272, 90287, 90321, 90325, 90326, 90403, 90404, 90476, 90480, 

90492, 90529, 90530, 90533, 90535, 90538, 90557, 90558, 90565, 90618, 90619, 90620, 

90621, 90696, 90713, 90714, 90715, 90736, 90773, 90783, 90784, 90811, 90849, 90853, 

90860, 90925, 90930, 90937, 90939, 90959, 90994, 91004, 91014, 91018, 91020, 91040, 

91080, 91164, 91201, 91212, 91236, 91268, 91269, 91271, 91312, 91317, 91318, 91338, 

91350, 91351, 91352, 91385, 91391, 91432, 91470, 91471, 91520, 91540, 91622, 91662, 

91754, 91804, 91818, 91886, 91887, 91888, 91889, 91890, 91891, 91924, 91937, 92017, 

92060, 92061 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Карта 

91272 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

90966, 91901 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

90250, 90276, 90305, 90306, 90312, 90314, 90316, 90318, 90377, 90379, 90380, 90381, 

90401, 90402, 90408, 90426, 90428, 90448, 90468, 90471, 90473, 90498, 90503, 90504, 

90513, 90514, 90515, 90531, 90532, 90534, 90552, 90553, 90554, 90560, 90561, 90598, 

90604, 90626, 90628, 90629, 90630, 90650, 90651, 90690, 90694, 90709, 90722, 90725, 

90729, 90743, 90750, 90760, 90781, 90829, 90833, 90834, 90854, 90858, 90864, 90869, 

90871, 90942, 90943, 90944, 90954, 90957, 90958, 90968, 90971, 90997, 91000, 91003, 

91024, 91025, 91055, 91074, 91075, 91100, 91111, 91112, 91118, 91129, 91158, 91159, 

91160, 91161, 91165, 91166, 91186, 91187, 91219, 91220, 91232, 91235, 91255, 91257, 
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91258, 91327, 91341, 91369, 91373, 91376, 91378, 91379, 91381, 91382, 91389, 91416, 

91423, 91486, 91487, 91493, 91508, 91521, 91549, 91550, 91650, 91651, 91679, 91691, 

91748, 91762, 91763, 91764, 91765, 91766, 91767, 91799, 91800, 91801, 91843, 91844, 

91845, 91846, 91847, 91848, 91849, 91850, 91851, 91852, 91853, 91869, 91884, 91885, 

91903, 91904, 91905, 91907, 91915, 91916, 91938, 91955, 91956, 91957, 91964, 91972, 

91995, 91996, 92048, 92054, 92057, 92058, 92059 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

90431, 90641, 90642, 90643, 90644, 90645, 90646, 90647, 90648, 90649, 90927, 90928, 

90930, 90931, 91424, 91505, 92017 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

90814, 91793 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

90237, 90238, 90251, 90252, 90254, 90255, 90268, 90292, 90319, 90321, 90329, 90330, 

90334, 90335, 90338, 90340, 90341, 90342, 90343, 90344, 90357, 90369, 90370, 90371, 

90372, 90378, 90431, 90440, 90443, 90450, 90451, 90452, 90460, 90461, 90462, 90463, 

90469, 90476, 90480, 90481, 90492, 90536, 90537, 90538, 90549, 90565, 90581, 90582, 

90583, 90599, 90605, 90606, 90608, 90615, 90617, 90636, 90662, 90689, 90696, 90713, 

90715, 90735, 90744, 90747, 90754, 90773, 90774, 90783, 90784, 90794, 90814, 90822, 

90830, 90835, 90849, 90850, 90916, 90923, 90925, 90930, 90955, 90964, 90965, 90973, 

90976, 90986, 90987, 90988, 90989, 91001, 91004, 91013, 91018, 91020, 91023, 91037, 

91038, 91039, 91040, 91056, 91164, 91201, 91202, 91204, 91214, 91222, 91225, 91226, 

91227, 91228, 91229, 91230, 91231, 91275, 91306, 91337, 91340, 91342, 91390, 91391, 

91405, 91430, 91431, 91432, 91475, 91480, 91481, 91482, 91483, 91492, 91503, 91504, 

91511, 91519, 91520, 91546, 91556, 91561, 91565, 91572, 91573, 91578, 91582, 91583, 

91594, 91600, 91618, 91619, 91620, 91622, 91648, 91652, 91674, 91695, 91696, 91697, 

91698, 91711, 91722, 91744, 91745, 91747, 91757, 91759, 91760, 91761, 91818, 91836, 

91906, 91908, 91953, 91965, 91982, 91991, 91992, 92018, 92019, 92024, 92035, 92042, 

92055, 92056, 92063 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

90959 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

90274, 90347, 90348, 90389, 90441, 90442, 90687, 90712, 90772, 90817, 90844, 90845, 

90846, 90847, 90848, 90852, 90980, 91002, 91108, 91109, 91473, 91490, 91962, 92045, 

92046 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

90339, 90470, 91021, 91022, 91542, 91604, 91892, 91893 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

90267, 90317, 90331, 90429, 90430, 90434, 90435, 90436, 90453, 90454, 90455, 90456, 

90457, 90458, 90459, 90523, 90635, 90768, 90812, 90855, 91011, 91012, 91300, 91322, 

91388, 91392, 91401, 91402, 91403, 91404, 91418, 91526, 91534, 91536, 91537, 91627, 

91628, 91703, 91704, 91705, 91706, 91707, 91708, 91709, 91821, 91875, 91876, 91877, 

91878, 91950 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

90403, 90404, 91753, 91755, 91756 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

91117, 91538, 91539 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

90270, 90444, 90487, 90611, 90652, 90653, 90654, 90655, 90656, 90697, 90698, 90746, 

90862, 90868, 90918, 90919, 90920, 90921, 90934, 90935, 90970, 91014, 91091, 91092, 

91093, 91094, 91095, 91096, 91097, 91115, 91180, 91338, 91365, 91366, 91370, 91371, 

91374, 91424, 91479, 91491, 91522, 91595, 91626, 91721, 91805, 91989, 91990, 91997, 

91998, 92047, 92060, 92061 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

90382, 90383, 90400, 90475, 91566 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

90269, 90272, 90479, 90484, 90529, 90530, 90533, 90557, 90558, 90639, 91157, 91339, 

91472, 91540 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

90239, 90240, 90241, 90242, 90243, 90244, 90245, 90246, 90247, 90248, 90249, 90256, 

90257, 90258, 90259, 90260, 90261, 90271, 90275, 90277, 90278, 90279, 90280, 90281, 

90282, 90289, 90293, 90294, 90295, 90296, 90297, 90298, 90300, 90301, 90302, 90303, 

90304, 90307, 90308, 90309, 90310, 90311, 90313, 90315, 90320, 90322, 90323, 90324, 

90325, 90326, 90332, 90333, 90337, 90349, 90350, 90351, 90352, 90353, 90354, 90365, 

90366, 90367, 90368, 90376, 90384, 90385, 90386, 90387, 90388, 90390, 90391, 90392, 

90393, 90394, 90395, 90396, 90397, 90398, 90399, 90405, 90406, 90407, 90423, 90424, 

90425, 90427, 90432, 90433, 90437, 90438, 90447, 90449, 90464, 90465, 90466, 90467, 

90472, 90477, 90478, 90485, 90486, 90493, 90494, 90495, 90496, 90497, 90499, 90500, 

90501, 90502, 90516, 90517, 90518, 90519, 90520, 90521, 90524, 90525, 90526, 90527, 

90535, 90555, 90559, 90567, 90568, 90569, 90570, 90571, 90572, 90573, 90574, 90578, 

90584, 90585, 90586, 90587, 90588, 90589, 90590, 90600, 90601, 90602, 90609, 90610, 

90612, 90613, 90614, 90625, 90631, 90632, 90633, 90634, 90637, 90638, 90659, 90660, 

90661, 90663, 90665, 90667, 90668, 90672, 90674, 90675, 90676, 90677, 90679, 90680, 

90682, 90683, 90685, 90688, 90691, 90692, 90693, 90699, 90700, 90701, 90702, 90703, 

90704, 90705, 90707, 90710, 90711, 90714, 90717, 90718, 90719, 90720, 90731, 90732, 

90737, 90738, 90739, 90740, 90741, 90742, 90745, 90749, 90751, 90752, 90753, 90755, 

90756, 90757, 90758, 90759, 90761, 90762, 90763, 90764, 90765, 90766, 90767, 90769, 

90770, 90771, 90775, 90776, 90777, 90778, 90779, 90780, 90782, 90785, 90786, 90787, 

90788, 90789, 90790, 90791, 90792, 90793, 90795, 90796, 90797, 90798, 90799, 90800, 

90801, 90802, 90803, 90804, 90805, 90806, 90807, 90808, 90809, 90810, 90811, 90815, 

90816, 90818, 90819, 90821, 90823, 90824, 90825, 90827, 90841, 90842, 90843, 90853, 

90859, 90860, 90861, 90863, 90865, 90866, 90867, 90870, 90879, 90880, 90881, 90882, 

90883, 90886, 90887, 90888, 90889, 90890, 90891, 90892, 90893, 90894, 90895, 90896, 

90899, 90906, 90908, 90910, 90912, 90914, 90924, 90932, 90933, 90936, 90937, 90938, 

90939, 90940, 90941, 90945, 90946, 90947, 90948, 90949, 90950, 90951, 90952, 90956, 

90961, 90962, 90963, 90969, 90972, 90977, 90982, 90998, 90999, 91008, 91009, 91010, 

91017, 91019, 91027, 91028, 91029, 91030, 91031, 91032, 91033, 91034, 91035, 91041, 

91042, 91043, 91044, 91045, 91046, 91047, 91048, 91049, 91050, 91051, 91052, 91053, 

91072, 91073, 91077, 91078, 91079, 91080, 91081, 91082, 91083, 91084, 91085, 91086, 

91087, 91088, 91089, 91090, 91098, 91101, 91102, 91103, 91104, 91105, 91110, 91113, 
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91114, 91119, 91120, 91121, 91122, 91123, 91124, 91125, 91126, 91127, 91128, 91132, 

91133, 91137, 91138, 91139, 91140, 91141, 91142, 91143, 91144, 91145, 91147, 91148, 

91150, 91152, 91154, 91156, 91167, 91168, 91169, 91170, 91171, 91172, 91173, 91174, 

91175, 91178, 91182, 91183, 91184, 91185, 91188, 91189, 91190, 91191, 91192, 91193, 

91194, 91195, 91196, 91197, 91198, 91199, 91200, 91205, 91206, 91207, 91208, 91209, 

91210, 91211, 91212, 91213, 91215, 91216, 91217, 91218, 91236, 91237, 91238, 91239, 

91240, 91241, 91242, 91243, 91244, 91245, 91246, 91247, 91248, 91249, 91250, 91251, 

91252, 91253, 91254, 91256, 91259, 91260, 91261, 91268, 91269, 91270, 91271, 91272, 

91273, 91274, 91276, 91277, 91280, 91281, 91282, 91283, 91284, 91285, 91286, 91287, 

91288, 91289, 91290, 91291, 91292, 91293, 91294, 91295, 91296, 91297, 91298, 91299, 

91302, 91303, 91304, 91305, 91307, 91308, 91309, 91310, 91311, 91312, 91313, 91314, 

91315, 91316, 91317, 91318, 91319, 91320, 91321, 91323, 91324, 91325, 91326, 91328, 

91330, 91331, 91332, 91333, 91334, 91336, 91343, 91344, 91345, 91347, 91348, 91350, 

91351, 91352, 91355, 91356, 91357, 91358, 91359, 91360, 91361, 91362, 91363, 91364, 

91367, 91368, 91372, 91375, 91377, 91380, 91383, 91384, 91385, 91386, 91387, 91393, 

91394, 91395, 91396, 91397, 91398, 91399, 91409, 91410, 91412, 91413, 91414, 91415, 

91420, 91421, 91422, 91425, 91426, 91427, 91429, 91460, 91461, 91462, 91463, 91464, 

91465, 91466, 91467, 91468, 91469, 91470, 91471, 91474, 91476, 91477, 91478, 91484, 

91489, 91499, 91500, 91501, 91502, 91506, 91509, 91510, 91512, 91513, 91514, 91515, 

91516, 91517, 91518, 91523, 91524, 91525, 91527, 91528, 91529, 91530, 91531, 91532, 

91533, 91541, 91543, 91544, 91551, 91552, 91553, 91560, 91562, 91563, 91564, 91567, 

91568, 91569, 91570, 91571, 91574, 91575, 91577, 91579, 91580, 91581, 91587, 91588, 

91589, 91590, 91591, 91592, 91596, 91597, 91598, 91603, 91616, 91617, 91621, 91624, 

91629, 91632, 91633, 91634, 91635, 91636, 91637, 91638, 91639, 91640, 91641, 91646, 

91647, 91649, 91653, 91654, 91655, 91656, 91657, 91658, 91659, 91660, 91661, 91663, 

91665, 91666, 91667, 91668, 91669, 91670, 91671, 91672, 91673, 91677, 91681, 91682, 

91683, 91684, 91685, 91686, 91687, 91688, 91689, 91690, 91692, 91693, 91694, 91699, 

91710, 91712, 91713, 91714, 91715, 91716, 91717, 91718, 91719, 91720, 91733, 91746, 

91750, 91751, 91752, 91754, 91768, 91769, 91770, 91771, 91772, 91773, 91788, 91789, 

91790, 91791, 91792, 91793, 91794, 91795, 91796, 91797, 91798, 91802, 91803, 91804, 

91806, 91807, 91808, 91810, 91811, 91812, 91813, 91814, 91820, 91822, 91823, 91824, 

91825, 91826, 91832, 91833, 91834, 91835, 91837, 91854, 91855, 91856, 91857, 91858, 

91859, 91860, 91863, 91864, 91872, 91873, 91879, 91880, 91881, 91882, 91894, 91895, 

91896, 91897, 91898, 91910, 91911, 91912, 91913, 91914, 91922, 91925, 91926, 91927, 

91928, 91929, 91930, 91931, 91932, 91933, 91934, 91935, 91936, 91937, 91939, 91940, 

91966, 91967, 91968, 91969, 91971, 91973, 91974, 91975, 91976, 91977, 91978, 91979, 

91980, 91981, 91983, 91984, 91994, 91999, 92001, 92003, 92004, 92005, 92006, 92012, 

92013, 92014, 92015, 92020, 92021, 92022, 92023, 92025, 92026, 92027, 92028, 92029, 

92030, 92031, 92032, 92033, 92034, 92036, 92037, 92038, 92039, 92040, 92044, 92064

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

90288, 90345, 90346, 90488, 90489, 90603, 90708, 90820, 90832, 91557, 91558, 91584, 

91601, 91625, 91680, 91921, 91924 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

91749 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

91675 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

90640, 90695, 90736, 91262, 91866, 91867, 91868, 91886, 91887, 91888, 91889, 91890, 

91891 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

90618, 90619, 90620, 90621, 90622, 90813, 90994, 91488 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

90856, 91005, 91006, 91007, 91354 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

90266, 90336, 90355, 90361, 90362, 90364, 90374, 90375, 90491, 90575, 90576, 90960, 

91015, 91419, 91485, 91555, 91630, 91631, 91700, 91701, 91702, 92016 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

90995, 91555, 91602 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

90505, 90664, 90666, 90669, 90670, 90671, 90836, 90837, 90838, 90839, 90840, 91106, 

91408, 91434, 91435, 91436, 91437, 91438, 91439, 91440, 91441, 91442, 91443, 91444, 

91445, 91446, 91447, 91448, 91449, 91450, 91451, 91452, 91453, 91454, 91455, 91456, 

91457, 91458, 91459, 91599, 91809, 91899, 91902, 92062 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

90262, 90263, 90264, 90265, 90273, 90285, 90290, 90291, 90299, 90363, 90550, 90551, 

90623, 90657, 90681, 90872, 90873, 90874, 90875, 90876, 90877, 90898, 90900, 90901, 

90902, 90903, 90904, 90905, 90974, 90975, 90978, 90979, 90981, 90983, 90993, 91057, 

91146, 91149, 91151, 91153, 91155, 91179, 91181, 91263, 91264, 91265, 91266, 91267, 

91301, 91329, 91335, 91406, 91407, 91417, 91433, 91593, 91605, 91623, 91725, 91726, 

91727, 91728, 91729, 91774, 91775, 91776, 91777, 91778, 91781, 91782, 91783, 91785, 

91786, 91787, 91815, 91816, 91817, 91819, 91827, 91828, 91829, 91830, 91831, 91838, 

91839, 91840, 91841, 91842, 91870, 91874, 91883, 91900, 91918, 91941, 91942, 91943, 

91944, 91945, 91946, 91947, 91948, 91954, 91993, 92043, 92049, 92050, 92051, 92052, 

92053 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

90733 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

90254, 90255, 90361, 90409, 90410, 90411, 90412, 90413, 90414, 90415, 90416, 90417, 

90418, 90419, 90420, 90421, 90422, 90509, 90510, 90511, 90512, 90721, 90726, 90727, 

90794, 90836, 90837, 90838, 90839, 90840, 91116, 91157, 91165, 91262, 91340, 91482, 

91483, 91555, 91901, 91909 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

90255, 90274, 90287, 90299, 90321, 90339, 90348, 90356, 90359, 90360, 90370, 90371, 

90372, 90373, 90409, 90431, 90443, 90446, 90505, 90508, 90522, 90566, 90605, 90606, 

90607, 90618, 90619, 90620, 90621, 90658, 90673, 90678, 90681, 90706, 90713, 90715, 

90783, 90851, 90856, 90857, 90878, 90915, 90926, 90927, 90928, 90929, 90942, 90943, 

90944, 90966, 90970, 91014, 91016, 91018, 91023, 91037, 91057, 91073, 91106, 91107, 

91130, 91177, 91201, 91202, 91203, 91233, 91301, 91306, 91346, 91349, 91400, 91408, 

91428, 91490, 91505, 91507, 91545, 91554, 91593, 91623, 91652, 91662, 91722, 91723, 
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91724, 91734, 91740, 91741, 91742, 91759, 91785, 91786, 91787, 91809, 91811, 91865, 

91870, 91871, 91875, 91876, 91877, 91878, 91919, 91920, 91924, 91962, 91970, 91993, 

92002, 92017, 92041, 92043, 92045, 92046, 92056 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

91576 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

90283, 90284, 90286, 90328, 90358, 90370, 90371, 90372, 90373, 90431, 90439, 90445, 

90446, 90474, 90482, 90507, 90536, 90539, 90540, 90541, 90542, 90543, 90544, 90545, 

90546, 90547, 90548, 90556, 90562, 90563, 90564, 90591, 90592, 90593, 90594, 90595, 

90596, 90597, 90605, 90606, 90607, 90608, 90624, 90627, 90684, 90686, 90706, 90728, 

90748, 90826, 90828, 90831, 90851, 90878, 90884, 90885, 90897, 90907, 90909, 90911, 

90913, 90917, 90967, 90984, 90985, 90990, 90991, 90992, 90996, 91016, 91020, 91058, 

91059, 91060, 91061, 91062, 91063, 91064, 91065, 91066, 91067, 91068, 91069, 91070, 

91071, 91076, 91107, 91130, 91134, 91135, 91136, 91176, 91177, 91202, 91203, 91204, 

91221, 91223, 91224, 91233, 91234, 91278, 91279, 91300, 91346, 91349, 91353, 91428, 

91494, 91495, 91496, 91497, 91498, 91505, 91507, 91535, 91545, 91547, 91548, 91554, 

91585, 91586, 91606, 91607, 91608, 91609, 91610, 91611, 91612, 91613, 91614, 91615, 

91642, 91643, 91644, 91645, 91662, 91676, 91730, 91731, 91732, 91734, 91735, 91736, 

91737, 91738, 91739, 91740, 91741, 91742, 91779, 91780, 91784, 91861, 91862, 91871, 

91875, 91876, 91877, 91878, 91923, 91949, 91951, 91952, 91958, 91959, 91960, 91961, 

91963, 91985, 91986, 91987, 91988, 92000, 92007, 92010, 92011, 92041 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

90327, 90359, 90360, 90566, 90716, 91023, 91664, 91723, 91724, 91919, 91920, 91970, 

92002 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

90490, 90721, 90726, 90727, 91116 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

90356, 90528, 90579, 90580, 90673, 90678, 91016, 91054, 91678 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

90734, 91014, 91131, 91338, 91652, 92008, 92009 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

90577 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 90274, 91866, 91867, 91868, 92007, 92008, 92009, 
92010, 92011 

0482 (псевдонім) 90734, 90735, 90737, 91221, 91222, 91223, 91224, 
91225, 91226, 91227, 91228, 91229, 91230, 91231 

CyberTiger (КіберТайгер) (псевдонім) 90990 
INTUI (псевдонім) 91433 
Juliya Delani (псевдонім) 91642, 91643, 91644, 91645 
Marie Michelle (псевдонім) 90875, 90876, 90900, 90901, 90903, 90904 
Myaccaк, Muassak, Sergio Muassak (псевдонім) 91809 
NOWAVE (псевдонім) 90985 
Roma Van Denis (псевдонім) 90728 
TUMAZAR (псевдонім) 91941, 91942, 91943, 91944, 91945, 91946, 91947, 

91948 
ZAYTSEV (псевдонім) 91954 
Абдураман Айдер Шевкетович 91154, 91156 
Аблова Галина Василівна 90812, 90813 
Абрамов Микола Віталійович 90639 
Августінов Сергій Васильович 91924 
Авдєєва Олена Олегівна 90984 
Аверіна Оксана Володимирівна 90922 
Авраменко Ольга Валентинівна 90731 
Аврунін Олег Григорович 91691 
Авшенюк Наталія Миколаївна 90685, 90899 
Агапов Дмитро Олександрович 90829 
Агаркова Наталія Олександрівна (Белозьорова) 91768 
Агеєва Віра Павлівна 90915 
Агєєва Ірина Вікторівна 90738, 90739 
Азарова Анжеліка Олексіївна 90473, 90626, 90628, 90629, 90630, 91129 
Азарова Лариса Євстахіївна 90473, 90626, 90628, 90629, 90630, 91129 
Акбаш Катерина Сергіївна 90731 
Аксьоненко Олександр Володимирович 91472 
Акулова Надія Юріївна 90818 
Александра Вайлер (псевдонім) 90733 
Алєксєєв Ігор Валентинович 90600 
Алєксєєв Петро Іванович 91869 
Алєксєєв Сергій Юрійович 90918 
Али Исмаэль (псевдонім) 91565 
Альона Карат (псевдонім) 90974, 90975 
Альонкін Олексій Анатолійович 90638 
Амеліна Ірина Володимирівна 90700, 90701 
Амеліна Світлана Миколаївна 90937, 90939 
Амоша Олександр Іванович 91387 
Ангел Юлія Леонідівна 92041 
Андрєєв Арнольд Георгійович 90337, 90392, 90393 
Андрощук Ірина Миколаївна 91393, 91394 
Андрощук Олександр Сергійович 91268 
Андрук Наталія Володимирівна 91534, 91537 
Андрусів Уляна Ярославівна 91276, 91277, 91857 
Андрух Ірина Анатоліївна 90942 
Анпілогов Сергій Станіславович 90858 
Антонов Денис Олегович 91801 
Антонова Олена Василівна 91400 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Антоновський Олександр Григорович 91198 
Антонюк Валентина Полікарпівна 91387 
Антощук Андрій Олександрович 90856 
Апалат Ганна Павлівна 90330, 90331 
Аранчій Валентина Іванівна 91294, 91717, 91719 
Арсененко Ірина Анатоліївна 90567, 90569 
Арсентьєв Олександр Вікторович 91389 
Арсенюк Ігор Ростиславович 90379, 90448, 91000 
Артем'єва Тетяна Анатоліївна 91819 
Артеменко Тетяна Петрівна 91026 
Артемчук Олександра Володимирівна 91754 
Артюхіна Марина Володимирівна 90437, 90438 
Атаманчук Петро Сергійович 90278 
Атаманюк Ганна Володимирівна 91094 
Атаманюк Олексій Віталійович 90749 
Атрошенко Ганна Іванівна 90818 
Аушева Наталія Миколаївна 90690, 90871 
Ахметов Сергій Альдонгарович 90552 
Ачкасова Лариса Миколаївна 90862 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 90367, 90368, 90584 
Аширу Ісмаіл Кашасіра 91697 
Ашихміна Наталія Віталіївна 91579, 91580, 91581 
Бабицький Андрій Ігорович 91313 
Бабій Володимир Олександрович 91548 
Бабій Олена Василівна 90955 
Бабов Костянтин Дмитрович 90924 
Баглай Артем Володимирович 90488 
Базилюк Ельвіра Володимирівна 91023 
Байрамова Олена Вікторівна 91246, 91247, 91248, 91249, 91253 
Бакатанова Вероніка Борисівна 90797, 90804, 90809, 90810 
Балагура Олена Олександрівна 90863, 91175, 91343, 91344, 91345 
Балацинова Алла Дмитрівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Баликін Ілля Миколайович 91554 
Баловсяк Сергій Васильович 91158, 91159, 91160 
Балух Михайло Олексійович 91146, 91149, 91151, 91153, 91155 
Банаєва Ірина Олексіївна 91195, 91196, 91197 
Бандура Марина Вікторівна 90918 
Банєва Ірина Олексіївна 91128 
Банщиков Петро Гаврилович 91045 
Барабаш Оксана Степанівна 90400 
Барабаш Юлія Григорівна 90732, 91132 
Баранник Євген Володимирович 90623 
Баранов Євген Юрійович 91472 
Баришевська Інна Володимирівна 91991, 91992 
Барський Станіслав Миколайович 91684 
Бартєнєва Ірина Олександрівна 91835 
Басанець Лука Валерійович 90907, 90909, 90911 
Басанцов Ігор Володимирович 91595 
Батутіна Тетяна Яківна 90532 
Бачієва Лариса Олександрівна 90809 
Башкір Ольга Іванівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Башта Іван Іванович 90472 
Бебко Сергій Михайлович (Art BebKo) 90471 
Бевз Олександр Миколайович 90380 
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Безгінова Любов Іванівна 90384, 90385, 90386, 90387, 90388 
Бездрабко Валентина Василівна 90918 
Безкровний Олександр Валентинович 91717 
Безрукова Наталія Валеріївна 90277 
Безсмертна Оксана Владиславівна 91322 
Бейдик Олександр Олексійович 90602 
Бекетова Олена Анатоліївна 90680, 90782, 91822, 91823, 91824 
Бельорін-Еррера Олександра Михайлівна 91715, 91716 
Бердник Олександр Іванович 91472 
Берегова Наталія Петрівна 90394, 91019 
Бережна Антоніна Валентинівна 91939, 91940 
Бережницька Уляна Богданівна 90396 
Бережной Олексій Володимирович 91757 
Березненко Сергій Миколайович 91026 
Березовський Олег Анатолійович 90401 
Бех Іван Дмитрович 91536 
Бєлєвцев Олександр Рудольфович 90956 
Бєлікова Надія Володимирівна 90683 
Бєлова Ольга Іванівна 91629 
Бєсєдіна Наталія Віталіївна 90790 
Биба Володимир Васильович 91528 
Бикова Тетяна Іллівна 91072 
Бібікова Неля Олександрівна 91710 
Білава Ольга Сергіївна 90961 
Біланов Олег Сергійович 90950 
Білевич Світлана Вікторівна 91115 
Біленко Олена Володимирівна (псевдонім) 91488 
Білецька Елеонора Миколаївна 91400 
Білецька Марина Валентинівна 90821 
Білецький Ігор Григорович 90318 
Білик Ганна Володимирівна 90767, 90769 
Білогурова Євгенія Юріївна 91037 
Білоконь Тетяна Миколаївна 91322 
Білоконь Юрій Миколайович 91975 
Білоус Андрій Михайлович 91314, 91315, 91316 
Білоус Валентин Михайлович 91321 
Білоус Світлана Юріївна 91319, 91320, 91321 
Білоцерківець Володимир Вікторович 91469 
Білявцев Володимир Володимирович 91416 
Біляченко Олена Леонідівна 91049 
Біньковська Анжела Борисівна 90935, 91366, 91879, 91880, 91881, 91882 
Біята Михайло Вікторович 90549 
Блеч Ганна Олександрівна 91708 
Блозва Андрій Ігорович 90553, 90554 
Бобровник Сергій Ілліч 90743 
Бовт Микола Миколайович 91951 
Богайчук Людмила Романівна 91585, 91586 
Богачук Вікторія Володимирівна 91851 
Богачук Галина Володимирівна 91852 
Богдан Жанна Борисівна 90294 
Богданенко Олександр Борисович 90607 
Богданова Ольга Федорівна 90705 
Богданюк Ігор Васильович 90408 
Боднар Олена Андріївна 91991, 91992 
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Бодунов Владімір Васільєвіч (Vladimir Bodunov) 91809 
Божінов Тодор Георгіев 90878 
Божко Вадим В'ячеславович 92001 
Бойко Каріна Володимирівна 91018 
Бойко Михайло Федосійович 90767, 90769 
Бойченко Ганна Федорівна 90522 
Бойчура Михайло Володимирович 91178, 91938 
Болдова Антоніна Андріївна 91120 
Бомба Андрій Ярославович 91178, 91938 
Бондар Андрій Ігорович 91733 
Бондар Ірина Юріївна 91662 
Бондар Юлія Геннадіївна 90767, 90769 
Бондарук Галина Микитівна 90940 
Бондарчук Віталій Юрійович 90448 
Бондарчук Володимир Сергійович 91161 
Бондарчук Оксана Борисівна 91073 
Бондарчук Роман Леонідович 90835 
Бондік Олександр Іванович 90381 
Борець Тетяна Олександрівна 90857 
Боринський Броніслав Борисович 90446 
Боровик Ірина Володимирівна 91425 
Боровик Марина Вікторівна 91912 
Боровок Тарас Іванович 90450, 91602, 91631 
Бортний Микола Олександрович 90780 
Борщевська Людмила В'ячеславівна 90454, 90457 
Босенко Анатолій Іванович 91114 
Босенко Володимир Миколайович 90941 
Босий Іван Михайлович 90736 
Ботніков Андрій Геннадійович 90483 
Боцман Ірина Володимирівна 90958 
Бражник Людмила Василівна 91718, 91719 
Бреєва Євгенія Миколаївна 91637 
Брижаченко Наталя Сергіївна 90736 
Броніцька Таісія Олегівна 90316 
Брюханова Наталія Олександрівна 90797, 90801, 90804, 90806 
Бублик Анна Сергіївна 91650 
Бугайова Галина Михайлівна 90443 
Будинкевич Тарас Іванович 91181 
Будяк Сергій Васильович 91323 
Бузак Віталій Олегович 90426 
Бузовський Ігор Миколайович 91757 
Булатова Марія Михайлівна 91750, 91751 
Булгакова Олександра Сергіївна 90312, 90314, 90316, 90428 
Буняк Микола Олександрович 91530 
Бурдельна Ганна Олександрівна 90479 
Бурим Андрій Григорович 90607 
Буря Денис Андрійович 91505 
Буряк Аліна Вікторівна 92022, 92027, 92034 
Бусел Віктор Анатолійович 91198 
Бутрим Оксана Володимирівна 90390 
Бушанська Олександра Сергіївна 91432 
В'яла Оксана Миколаївна 90743 
Ваврова Наталія Дмитрівна 91201, 91202, 91204 
Вадан Ольга Миколаївна 90967 
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Вакерін Павло Віталійович 92005 
Вакуленко Дмитро Вікторович 90710, 90711 
Вакуленко Ігор Анатолійович 91770 
Вакуленко Людмила Олексіївна 90710, 90711 
Вакулик Ірина Іванівна 91372, 91380, 91383, 91384, 91385 
Вакулік Андрій Олексійович 91015 
Валентина Мартинюк (псевдонім) 91599 
Ваніна Наталія Миколаївна 90632 
Вареник Вікторія Миколаївна 91137, 91138, 91139, 91140, 91141 
Варич Оксана Петрівна 90353 
Варшавська Наталя Григорівна 91215 
Василенко Катерина Сергіївна 91534 
Василинчук Віктор Іванович 90857 
Василишин Роман Дмитрович 91081, 91082, 91083, 91084, 91085, 91086, 91087, 

91088, 91089, 91090 
Васильєва Наталія Георгіївна 90353 
Васильєва Світлана Олександрівна 91302, 91303, 91304, 91307, 91768 
Васильківський Володимир Володимирович 90535 
Васюк Юрій Григорович 91630 
Васюта Василь Васильович 91530 
Васюта Вікторія Борисівна 91528, 91531 
Ватульова Антоніна Леонідівна 90731 
Вахлакова Олеся Вікторівна 91780 
Ващенко Валентин Васильович 91975 
Вдовенко Наталія Михайлівна 91210, 91211, 91212, 91213, 91214, 91215, 91216, 

91217, 91218 
Вдовиченко Володимир Олексійович 90934, 91721 
Величко Михайло Олександрович 91844, 91845 
Величко Тетяна Григорівна 90676 
Вербицька Анна Вікторівна 90795 
Вергеліс Валерія Олегівна 90626, 90628, 90629, 90630 
Веретенко Ірина Михайлівна 90798 
Веселов Володимир Валерійович 91680 
Веснін Артур Вікторович 90444, 90611 
Веснін Володимир Вікторович 90444, 90611 
Винарчук Андрій Петрович 91869 
Виноградчий Віктор Іванович 91617 
Високовських Дмитро Борисович 90968 
Вишневська Наталя Олександрівна 91638 
Вишневський Валентин Павлович 91386 
Вікторова Леся Вікторівна 90936, 90938, 91270 
Вільгельмі Геннадій Рудольфович 91074 
Вініченко Олена Миколаївна 91101, 91102, 91103, 91104, 91105 
Вінокурова Наталя Олександрівна (Наталі 
Вінокурова) 

91480 

Вінська Оксана Йосипівна 90300, 90301, 90302, 90303, 90304 
Вінцюк Ірина Валеріївна (Ірена Вінцюк) 91965 
Віра Граф-Нестерчук (псевдонім) 90565 
Вітюк Анна Валеріївна 90523 
Вішка Ірина Сергіївна 91804 
Власенко Анатолій Миколайович 90830 
Власенко Анна Леонідівна 91832, 91833, 91834, 91994 
Власенко Ірина Георгіївна 91273 
Власенко Каріна Олександрівна 90938 
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Власенко Наталя Анатоліївна 91832, 91833, 91834 
Власов Віталій Сергійович 91513 
Власов Володимир Геннадійович 91076 
Внукова Наталія Володимирівна 90654 
Внукова Наталія Миколаївна 90584 
Вовк Мирослава Петрівна 90313, 90315, 90427, 90429 
Воєвідко Людмила Миколаївна 91568 
Войтенко Владислав Віталійович 92043 
Войтенко Ірина Сергіївна 90843 
Войтишин Дмитро Валентинович 91161 
Войтко Анатолій Сергійович 91748 
Войтко Сергій Васильович 90357 
Войтович Людмила Федорівна 91874 
Войтович Олеся Петрівна 92057, 92058, 92059 
Войценя Наталія Євгеніївна 90696 
Волинська (псевдонім) 90658 
Волкова Аліна Вікторівна 90527 
Володін Сергій Анатолійович 91820 
Волосевич Роман Олегович 90251 
Волосов Анатолій Михайлович 91925, 91926, 91927 
Волосов Максим Валерійович 91131 
Волочай Анна Сергіївна 90994 
Волошан Олександр Олександрович 91691 
Волошин Олексій Іванович 91603 
Волошин Сергій Миколайович 91617 
Волощук Наталія Михайлівна 91321 
Волощук Олена Миколаївна 90536 
Вольський Георгій Миколайович 91625 
Воровка Володимир Петрович 91143, 91640, 91656 
Воровка Маргарита Іванівна 91516, 91639 
Вороніна Марина Вікторівна 91115 
Воронцова Анна Сергіївна 91525 
Воронцова Тетяна Володимирівна 91534, 91536, 91537 
Востоков Анатолій Борисович 91317, 91318 
Вощенко Вікторія Юріївна 91133 
Гавриленко Олена Сергіївна 91973 
Гавриленко Світлана Юріївна 91024 
Гаврилюк Олексій Костянтинович 90535 
Гаврись Микола Олександрович 91500, 91501, 91506, 91563, 91564 
Гаврись Олександр Миколайович 91500 
Гаврись Ольга Олександрівна 91170, 91501, 91503, 91506, 91564 
Галецький Анатолій Юрійович 91424 
Галєгова Олена Валеріївна 90912 
Галінська Тетяна Анатоліївна 91697 
Галіченко Максим Володимирович 90977, 91124, 91125, 91126, 91720 
Галунець Наталія Іванівна 91859, 91860 
Гальчук Оксана Василівна 90665 
Гапєєва Ірина Миколаївна 91572 
Гаранін Олександр Якович 90919, 90920 
Гарбуз Володимир Васильович 90730 
Гарбузюк Ірина Вікторівна 91534, 91537 
Гарєєв Олексій Леонідович 90820 
Гаркуша Володимир Валерійович 91929 
Гаркушенко Оксана Миколаївна 91386 
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Гармаш Володимир Володимирович 90305, 90306 
Гармідер Лариса Дмитрівна 91999 
Гаруст Юрій Віталійович 90756, 90757, 90758, 90759, 90825, 90827, 91033, 

91034 
Гасімова Альона Вікторівна 90917 
Георгіаді Неллі Георгіївна 91596 
Герда Максим Ігорович 90318 
Герліванова Ірина Анатоліївна 91107 
Герлянд Тетяна Миколаївна 91863 
Герхард Ігор Іванович 90340, 90341, 90342, 90343, 90344 
Гирич Сергій Володимирович 91273 
Гич Ольга Анатолївна 92036, 92037, 92038, 92039, 92040 
Гілевська Катерина Юріївна 90771 
Главчев Дмитро Максимович 91993, 92043 
Гладиренко Оксана Миколаївна 90919 
Гладкий Георгій Анатолійович 90748 
Гладченко Володимир Вікторович 91428 
Гладченко Ірина Вікторівна 91707 
Глазок Олексій Михайлович 90534 
Глотов Олексій Іванович 90470, 90747 
Глотова Наталія Володимирівна 90470, 90747 
Глущенко Ярослава Іванівна 91646, 91649 
Гнатюк Тетяна Олегівна 90535 
Гнедіна Катерина Володимирівна 90763 
Годлевська Катерина Василівна 90685 
Голембовська Наталія Володимирівна 91268, 91269 
Голінка Інна Василівна 91975 
Голіонко Наталія Григорівна 91044, 91047 
Голобородько Олександр Петрович 90699, 90700, 90702, 90703 
Голованова Ірина Анатоліївна 90951 
Головар Ганна Дмитрівна 91949 
Головашкіна Лілія Миколаївна 91303 
Головенько Віталій Олександрович 92057 
Головіна Ірина Володимирівна 90986, 90987, 90988, 90989 
Головкова Тетяна Аркадіївна 91400 
Голощук Леся Юріївна 91759, 91760, 91761 
Голян Наталія Вікторівна 91327 
Гомеля Ніна Семенівна 90427, 90429 
Гонтар Дар'я Дмитрівна 90584 
Гончар Лариса Анатоліївна 91999 
Гончаренко Марія Степанівна 91715, 91716 
Гончарова Анастасія Олександрівна 90614 
Гончарова Вікторія Борисівна 91354 
Гончарова Олена Юріївна 90780 
Гопченко Євген Дмитрович 90811 
Горбатюк Катерина Володимирівна 91682, 91683, 91685 
Горбачов Петро Федорович 91093, 91094 
Горбачова Ірина Сергіївна 90943 
Горбик Петро Петрович 90639 
Гордієнко Анна Володимирівна (ANITA) 91758 
Гордієнко Наталія Іванівна 90365, 90366, 90447 
Гордієнко Тетяна Володимирівна 90365, 90366, 90447 
Городецька Тетяна Борисівна (Tetyana Gorodetska) 91027 
Городецький Ігор Павлович 91905 
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Гороховських Роман Юрійович (Romoza) 91725, 91726, 91727, 91728, 91729 
Горячун Надія Євгеніївна 90732, 91132 
Грабовенко Ірина Сергіївна 90549 
Грабчак Ольга Валентинівна 90279 
Грабчак Ольга Валентинівна (Буянська Ольга 
Валентинівна) 

90280, 90281, 90282 

Градобик Олег Васильович 91905 
Грач Юлія Володимирівна 91989, 91990, 91997, 91998 
Гребешков Олексій Миколайович 91046 
Гребешкова Олена Миколаївна 91050 
Гречішкін Олександр Володимирович 91386 
Гриб'юк Олена Олександрівна 91184, 91185 
Григоров Сергій Миколайович 91691 
Григорюк Іван Панасович 91271 
Гризодуб Олександр Григорович (Ал Григ) 91594 
Гринько Олександр Володимирович 91696 
Гриньов Борис Вікторович 90712, 90817 
Гриньов Віталій Йосипович 91302 
Грицаєнко Наталя Олексіївна 91020 
Гриценюк Наталія Андріївна 91411 
Грицкевич Роза Лагутіївна 90608 
Грицюк Ліга Дмитрівна 90898 
Гришко Світлана Вікторівна 91640, 91658 
Гришко Світлана Вікторівна (Hryshko S.) 91143 
Грищенко Олександр Володимирович 91875, 91876, 91877, 91878 
Грищенко Юлія Валеріївна 90315, 90427, 90429 
Громовик Богдан Петрович 90382, 90383 
Гросул Вікторія Анатоліївна 91360, 91361, 91362 
Грубіян Євген Олександрович 91219 
Груздо Ірина Володимирівна 90722, 90725 
Грушева Алла Андріївна 90823, 91035, 91978 
Грущинська Олена Володимирівна 90956 
Губанова Антоніна Олександрівна 90278 
Губка Олексій Сергійович 90477 
Губка Сергій Олексійович 90477 
Гудзь Віктор Васильович 90688 
Гудок Олександр Сергійович 90729 
Гуза Валерія Олександрівна 90774 
Гузєєв Денис Віталійович 91161 
Гузь Михайло Миколайович 91547 
Гула Олександр Петрович 90603 
Гулак Валентина Миколаївна 91073 
Гуль Юрій Петрович 91031 
Гуменюк Ігор Володимирович 90709 
Гупан Нестор Миколайович 91510, 91513 
Гура Тетяна Віталіївна 90295, 90296, 90297, 90298 
Гурдуз Андрій Іванович 90486 
Гуріна Вікторія Олегівна 91303, 91304, 91307, 91687, 91689 
Гусарова Ірина Олександрівна 90557, 90558 
Гусенко Анжела Анатоліївна 91854, 91858 
Гусєва Вікторія Володимирівна 90942 
Гусятинська Наталія Альфредівна 90861, 91173 
Гуцол Лариса Петрівна 91538, 91539, 91626 
Давиденко Надія Миколаївна 92021, 92022, 92025, 92030, 92031, 92032, 92033, 

92034 
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Даниленко Віра Михайлівна 90339 
Даниленко Віра Михайлівна (Аліна Родіонова) 90744 
Даниленко Георгій Миколайович 90376 
Данилюк Микола Олексійович 90398 
Данькевич Оксана Степанівна 90524 
Данько Тарас Володимирович 92015 
Дарабан Наталія Романівна 90445 
Дармостук Валерій Валерійович 90767, 90769 
Дашевський Сергій Миколайович 90514 
Дашкова Ірина Олександрівна 91337 
Дегтярев Олександр Вікторович 91472 
Дегтяренко Тетяна Володимирівна 91113 
Дегтярьов Володимир Леонідович 91933 
Дегтярьов Максим Олександрович 91472 
Дейниченко Геннадій Володимирович 91302, 91303, 91304, 91307 
Дем'яненко Інна Вікторівна 92027 
Дем'яненко Ольга Євгенівна 91560 
Дем'яненко Сергій Касянович 91251 
Демська Наталія Павлівна 90958 
Демченко Віктор Олексійович 91198 
Демченко Наталія Анатоліївна 91198 
Демяник Дмитро Сергійович 91691 
Денис Олена Віталіївна 90771 
Денисовець Ірина Вікторівна 91133 
Денисюк Алла Василівна 91957 
Дергачев Вячеслав Борисович 90607 
Дергачов Володимир Андрійович 90477 
Дергачова Вікторія Вікторівна 90498 
Дерев'янко Тетяна Василівна 90785, 90786 
Дерібо Олександр Володимирович 90760 
Деркач Наталія Миколаївна 90237, 90238 
Десятов Тимофій Михайлович 90899 
Дєордіца Таяна Юріївна 91115 
Джабраілов Руслан Аятшахович 91398, 91399 
Джус Павлина Петрівна 90940 
Дзеркаль Вікторія Миколаївна 90767, 90769 
Дзюбенко Євгеній Леонідович 91818 
Дибкова Людмила Миколаївна 91054 
Дикань Сергій Антонович 90432 
Димніч Володимир Васильович 90489 
Дідківська Анжеліка Віталіївна 91406, 91407 
Дідух Людмила Валентинівна 90921 
Дімітрієв Олег Петрович 91117 
Дмитренко Віталій Анатолійович 91325 
Дмитрієв Олег Вадимович 91235 
Дмитрієва Галина Олександрівна 90924 
Дмітрієва Маріанна Валеріївна 91705, 91706 
Добранчук Олег Леонідович 91411 
Добровський Василь Миколайович 91051 
Добрянська Вікторія Вікторівна 90275 
Добрянська Олена Павлівна 90960 
Довгаль Олена Валеріївна 91857 
Довженко Оксана Олександрівна 91806 
Догадайло Яна Вікторівна 91095 
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Долгієр Євдокія Володимирівна 91113 
Доманіцький Сергій Олександрович 91550 
Домашенко Марина Дмитрівна 91523 
Домашовець Галина Степанівна 91081, 91083, 91085 
Донець Ірина Анатоліївна 90567, 90569 
Дончева Тетяна Георгіївна 91700, 91701, 91702 
Донченко Лариса Михайлівна 90567, 90569 
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна 91293, 91294, 91296, 91426, 91543 
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна 
(Dorohan-Pysarenko L.) 

91299 

Дорофєєва Зоя Яковлівна 91206, 91250 
Дорошева Антоніна Олександрівна 91244, 91245, 91261 
Дорошенко Андрій Петрович 91297 
Дорошенко Ольга Олександрівна 91717, 91718 
Доценко Володимир Володимирович 90997 
Дремблюга Олена Володимирівна 90288 
Дробітько Антоніна Вікторівна 90269, 90272 
Дробітько Олексій Миколайович 90269, 90272 
Дроботенко Мар'яна Олександрівна 90289, 90322, 90323, 90324, 90332, 90333 
Дрозд Олексій Юрійович 90857 
Дроншкевич Олеся Віталіївна 91073 
Дубіщев Віктор Петрович 90276, 91695 
Дубовиков Микола Матвійович 91811 
Дубовицький Олександр Валерійович 91100 
Дудко Андрій Володимирович 91186 
Дудник Олег Олександрович 91843, 91844 
Дудченко Людмила Миколаївна 91524 
Дульський Дмитро Миколайович 90538 
Дусанюк Жанна Павлівна 90760 
Дучмал Маріуш 90479 
Дущенко Світлана Вадимівна (Солнцева) 91619, 91620 
Дюжев Віктор Геннадійович 90775, 90776, 90777, 90778, 90779 
Дядюк Марина Анатоліївна 91355, 91357 
Дяченко Євген Володимирович 91930, 91931, 91934 
Дяченко Людмила Миколаївна 90685, 90899 
Ейне Антон Іларіонович 91542 
Еннан Руслан Євгеновоч 90792, 90793 
Ентіна Юлія Марківна 91691 
Євтушенко Валентина Вікторівна 91551, 91552 
Єгоров Олександр Сергійович 91869 
Єгорова Олена Володимирівна 91293, 91296, 91298 
Єгорова Олена Володимирівна (Yehorova O.) 91299 
Єльникова Галина Василівна 91078, 91079 
Ємельяненко Лариса Михайлівна 91043 
Ємельянов Ігор Олександрович 90956 
Єпіфанцева Лариса Анатоліївна 90819, 91281, 91282, 91283 
Єременко Тетяна Леонідівна 91977 
Єрмолаєва Марина Валентинівна 90746 
Єрмоленко Євгенія Олександрівна 91472 
Єрмолова Валентина Михайлівна 91751, 91753, 91755, 91756 
Єрошек Родіон Юрійович 91800 
Єрьоменко Едуард Анатолійович 91789 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 92026 
Єсіна Ольга Геннадіївна 90677, 91624 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 

 

849 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Єфімова Влада Антонівна 91561 
Єфремов Костянтин Вікторович 90498 
Жабєєв Володимир Павлович 90859, 91621 
Жабєєв Георгій Володимирович 90859, 91621 
Жабєєв Павло Володимирович 90859, 91621 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 90859, 91621 
Жаботинська Наталія Володимирівна 91367 
Жевжик Євген Григорович 90943 
Жейнова Світлана Сергіївна 92028 
Железняк Артем Володимирович 90997 
Жерлітсин Дмитро Михайлович 91122 
Жигилій Сергій Михайлович 91931 
Жигоренко Ірина Юріївна 91287, 91288, 91290 
Жигоренко Олександр Олександрович 91288 
Жижченко Наталія Олександрівна 90993 
Жила Дмитро Павлович 90320 
Жильйова Валерія Сергіївна 90327, 91723, 91724 
Жиров Василь Володимирович 90538 
Жиряков Олександр Юрійович 90242, 90243, 90244 
Житар Максим Олегович 91119, 91120 
Жога Дарина Іванівна 91164 
Жуков Ігор Олександрович 90713, 90714, 90715, 91020 
Жукова Олександра Федорівна 90745 
Журавльова Ольга Анатоліївна 90529 
Журан Олена Анатоліївна 90679 
Журбенко Микола Георгійович 90402 
Забарна Елеонора Миколаївна 90499, 90500, 90501 
Забашта Володимир Федорович 91157 
Заблоцька Валерія Петрівна 91306 
Заборовська Світлана Василівна 90287 
Зав'ялова Тетяна Василівна 90567 
Завгородня Олена Олександрівна 91468 
Завгородня Тетяна Павлівна 91682, 91683, 91684, 91685 
Завора Таїна Миколаївна 91499, 91532, 91533, 91690, 91692 
Загоруйко Віталій Володимирович 92063 
Загоруйко Сергій Анатолійович 90305 
Загребельний Євгеній Олегович 90690 
Задорожній В'ячеслав Вікторович 90270 
Задорожнюк Наталія Олексіївна 91017, 92003 
Задорожнюк Роман Михайлович 91314 
Зажарська Надія Миколаївна 91425 
Заїка Юрій Іванович 91971, 91976, 91977 
Зайцев Ігор Валерійович 90251, 90374, 90375 
Зайченко Катерина Сергіївна (Kateryna Zaychenko) 91027 
Закладна Наталія Валеріївна 90755 
Заковоротний Олександр Ігорович 90871 
Закора Оксана Василівна 92036, 92037, 92038, 92039, 92040 
Залєток Наталія Валеріївна 90921 
Залознова Юлія Станіславівна 91387 
Замікула Костянтин Олександрович 90781 
Замуруйцев Олексій Вікторович 90242, 90243, 91005, 91006, 91007 
Замченко Сергій Володимирович 91179 
Занько Борис Михайлович 91665, 91666, 91667, 91668 
Запасний Юрій Іванович 91520 
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Запорожцева Олена Володимирівна 91091, 91092 
Заруцький Сергій Олександрович 91549 
Захаркін Олексій Олександрович 91772, 91773 
Захаркіна Людмила Сергіївна 91772, 91773 
Захаров Олександр Володимирович 90530 
Захарова Валерія Олександрівна 91641 
Захарченко Інна Юріївна 90686 
Заяць Тетяна Анатоліївна 91698 
Звонок Ганна Михайлівна 91013 
Зворський Сергій Леонідович 90918 
Звягольська Ірина Миколаївна 90785, 90786 
Згуровський Олександр Михайлович 90498 
Згурська Яна Ігорівна 91746 
Зелений Сергій Іванович 90319 
Зеленська Людмила Дмитрівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Зелікман Владислав Давидович 91474, 91476, 91478 
Зима Олександр Євгенович 91930, 91931, 91932, 91933, 91934 
Зіменковський Андрій Борисович 90383 
Зінов'єв Євгеній Вікторович 91000 
Зінченко Наталія Олександрівна 90950 
Золотухіна Світлана Трохимівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Зосімов В'ячеслав Валерійович 90312, 90314, 90428 
Зубенко Лариса Леонардівна 90955 
Зубицький Ігор Данилович 91749 
Зубков Сергій Олександрович 91362 
Зубкова Аліна Болеславівна 92012, 92013, 92014, 92015 
Зуй Ольга Вікторівна 91557, 91558 
Зюмченко Володимир Сергійович 91774, 91775, 91776, 91777, 91778, 91827, 91828, 

91829, 91830, 91831, 91838, 91839, 91840, 91841, 
91842 

Іваненко Тетяна Олександрівна 90403, 90404 
Іваненко Тетяна Яківна 91128, 91191, 91199, 91200 
Іванець Оксана Олексіївна 91541 
Іваницька Ірина Олександрівна 90432 
Іванишина Ольга Степанівна 90467 
Іванів Юрій Андрійович 90400 
Іванов В'ячеслав Ігорович 90514 
Іванов Віталій Петрович 91423, 91853 
Іванов Євген Мартинович 90860 
Іванов Ігор Євгенійович 91721 
Іванов Юрій Георгійович 90409, 90410, 90411, 90412, 90413, 90414, 90415, 

90416, 90417, 90418, 90419, 90420, 90421, 90422, 
90836, 90837, 90838, 90839, 90840 

Іванова Валентина Михайлівна 91142, 91517, 91574 
Іванчук Катерина Олександрівна (Kateryna Ivanchuk) 91027 
Іващенко Віра Миколаївна 91073 
Іващенко Сергій Васильович 91905 
Івінська Ганна Костянтинівна 90626, 90628, 90629, 90630 
Івков Костянтин Степанович (STAN VOKVI) 91914 
Івлєв Олег Вікторович 91263, 91264, 91265, 91266, 91267 
Івченко Лариса Вікторівна 91049 
Івченко Оксана Миколаївна 90610 
Івченко Олександр Васильович 90449, 91031 
Ігнатьєв Микита Олександрович 90380 
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Ігнатьєва Маргарита Сергіївна 90380 
Ігор Тур (псевдонім) 90490 
Ігумнов Борис Миколайович 91684, 91802 
Ілясов Олександр Олександрович 90633 
Ільчишена Вікторія Вікторівна 90872, 90873, 90874, 90877, 90902, 90905 
Ільясов Максим Валерійович 91676 
Інго Діана-Кароліна Євгенівна 90662 
Інюшкіна Олена Олександрівна 91411 
Ірен Франк (псевдонім) 90850 
Іщенко Андрій Володимирович 91275 
Іщенко Світлана Михайлівна (Лана Ищенко) 91390 
Кабанська Ганна Анатоліївна 91303, 91304, 91307 
Кабіру Абдулкадір 91549 
Каблаш Вікторія Вадимівна (Бондаренко Вікторія 
Вадимівна) 

90296, 90297 

Каверинський Владислав Володимирович 90694 
Каврін Дмитро Анатолійович 90560 
Кавун Сергій Віталійович 90584 
Казаков Максим Вікторович 92064 
Казанжи Богдана Вадимівна  91301 
Казанжи Олександра Вадимівна 91032 
Казановський Артем Андрійович 90498 
Казачинський Антон Васильович 91578 
Казачинський Василь Михайлович 91578 
Казачинський Олександр Михайлович 91578 
Казачук Іван Володимирович 91861, 91862 
Казимов Раміш Рахманович 90604 
Калабухова Світлана Вікторівна 91042, 91049, 91808, 91810 
Калантєрная Анна Андроніківна 90579, 90580 
Калашнікова Любов Миколаївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Каленський Андрій Анатолійович 90632 
Калєнік Ксенія Володимирівна 91360, 91361 
Каліберда Мстислав Євгенович 91487 
Калініна Людмила Миколаївна 91966, 91967, 91968, 91969 
Калініч Данило Геннадійович (Kali_Dan) 91039 
Калінічева Вікторія Василівна 91400 
Калініченко Тетяна Володимирівна 90798, 90803 
Калмиков Андрій Вікторович 90604 
Калюжна Олена В'ячеславівна 91128 
Калюжна Тетяна Григорівна 91395, 91396, 91397 
Канівець Олександр Васильович 91886, 91887, 91888, 91889, 91890, 91891 
Канцур Інна Григорівна 90823, 90824, 91035 
Каратєєв Арнольд Михайлович 92060 
Карачевцев Геннадій Михайлович 90764 
Кареба Марина Іванівна 91128 
Карельська Євгенія Валеріївна 90657, 90978, 90979, 90980 
Карковська Вероніка Ярославівна 91804 
Кармазіна Катерина Віл’ямівна 91504 
Карпенко Валентин Юрійович 90531 
Карпенко Лідія Миколаївна 90998, 90999 
Карячка Кирило Юрійович 91583 
Касаткін Дмитро Юрійович 90553, 90554 
Касперович Олександр Юрійович 91387 
Касторних Сергій Сергійович 90266 
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Касюн Валентин Володимирович 90997 
Касьянов Валентин Васильович 90664, 90666, 90669, 90670, 90671 
Касьянова Марина Василівна 91768 
Катрушенко Наталія Анатоліївна 90771 
Качур Віра Олегівна 90751, 90752 
Каштан Сергій Миколайович 91040 
Кашута В'ячеслав Євгенович 91367 
Квасник Ольга Віталіївна 90295 
Квасова Людмила Сергіївна 91476 
Кваша Сергій Миколайович 92031 
Квітка Марія Марківна 91472 
Кендюхов Олександр Володимирович 91328 
Кизенко Олена Олександрівна 91041, 91045, 91046, 91048 
Кириєнко Цвєтана Володимирівна (Сорокіна) 90570 
Кирилащук Світлана Анатоліївна 91844, 91845, 91956, 91957 
Кириченко Ірина Віталіївна 90722, 90725 
Кисельова Олена Іванівна 90757, 90758 
Кисіль Людмила Леонідівна 91975 
Кім Єлізавета Юріївна 91408 
Кін Олена Миколаївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Кіреєв Ігор Володимирович 90526, 91367 
Кітам Володимир Олегович 90919 
Клименко Валерій Іванович 90641, 90642, 90643, 90644, 90645, 90646, 90647, 

90648, 90649 
Клименко Віталій Миколайович 90767, 90769 
Клименко Дмитро Борисович 90972 
Клименко Павло Олегович 91747 
Клюєв Олександр Миколайович 90408 
Ключка Ольга Володимирівна 92031 
Книш Анастасія Євгенівна 90296, 90297, 90298 
Князєв Святослав Ігоревич 91386 
Князь Святослав Володимирович 91596, 91597 
Кобець Марина Миколаївна 91368, 91837 
Кобець Сергій Петрович 90276 
Кобець Юлія Миколаївна 91837 
Кобзєв Антон Володимирович 90944 
Кобзєва Ольга Петрівна 90389 
Коваленко Борис Олексійович 91028 
Коваленко Віталій Володимирович 90531 
Коваленко Денис Володимирович 90799 
Коваленко Наталія Дмитрівна 91567 
Коваленко Олена Едуардівна 90797, 90801, 90804, 90806 
Коваленко Сергій Олегович 91077 
Коваль Кіра Романівна 91180 
Коваль Оксана Володимирівна 91569, 91571 
Коваль Сергій Миколайович 92001 
Коваль Тетяна Вячеславівна 90715, 90716 
Ковальов Андрій Олексійович 91883, 92049, 92050, 92051, 92052, 92053 
Ковальов Олександр Миколайович 91232 
Ковальська Вікторія Сергіївна 90807 
Ковальчук Іван Платонович 91272 
Ковальчук Костянтин Федорович 91478 
Ковда Наталія Іванівна 90962 
Ковдря Даніл Вікторович 90942 
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Коверга Алла Вікторівна 91638 
Ковровський Юрій Григорович 91616, 91617 
Ковтанюк Тетяна Миколаївна 90920, 90921 
Ковтун Юлія Сергіївна 90995 
Когут Юрій Іванович 91491 
Козаченко Анна Володимирівна 91690 
Козаченко Владислав Сергійович (A.T.F.O.T.S.) 91899, 91902 
Козаченко Ганна Володимирівна 91692 
Козлов Євген Дмитрович 90695 
Козлова Яна Юріївна 90492 
Козловський Олександр Володимирович 91767 
Козуб Іван Миколайович 91869 
Козуліна Світлана Олександрівна 90573, 90574 
Кокарева Надія Іванівна 90558 
Кокун Олег Матвійович 91953 
Колесник Єгор Олександрович 91075 
Колесніков Володимир Петрович 91929 
Колєдіна Катерина Олександрівна 91922 
Колісник Надія Володимирівна 90632 
Колісник Олена Пилипівна 91788, 91791 
Колодізєв Олег Миколайович 90584 
Колодій Олександр Сергійович 90783 
Коломієць Юлія Василівна 91271 
Коломійченко Юрій Анатолійович 90780 
Колосок Світлана Іванівна 91769, 91770 
Колотенко Володимир Павлович 90754 
Колотенко Павло Володимирович 90754 
Колощук Ігор Олександрович 90743 
Колумбет Вадим Петрович 91650, 91651 
Колядюк Максим Жанович 91974 
Комар Таїсія Василівна 90717, 90718, 90719, 90720 
Комаров Михайло Олександрович 90292, 90439 
Комарова Тетяна Сергіївна 90680 
Комеліна Анна Андріївна 91697, 91698 
Комеліна Ольга Володимирівна 91470, 91529, 91598, 91693, 91695, 91696, 91697, 

91698, 91935 
Комліченко Оксана Олександрівна 90812, 90813 
Кон Олена Олександрівна 90633, 90634 
Кондратенко Павло Володимирович 91031 
Кондратов Олександр Михайлович 90318 
Кондрацька Катерина Вікторівна 90661 
Конєв Роман Ігорович 90250 
Конєва Анна Петрівна (KonEvA) 91606, 91607, 91608, 91609, 91610, 91611, 91612, 

91613, 91614, 91615 
Коноваленко Володимир Володимирович 90682 
Коновалова Надія Сергіївна 91489 
Кононенко Олександр Володимирович 91025 
Кононенко Тетяна Петрівна 92006 
Кононихін Олександр Сергійович 91366 
Константинов Юрій Володимирович 91679 
Концевий Денис Сергійович 90498 
Коняхін Сергій В'ячеславович 90253, 90254, 90255 
Коренда Владислав Анатолійович 91974 
Корженко Ірина Олександрівна 91715, 91716 
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Коржов Євгеній Іванович 90767, 90769 
Корнєва Еліна Аркадіївна 91116 
Корнієнко Максим Вікторович 91418 
Коробов Андрій Олександрович 92048 
Коровіна Вікторія Андріївна 91884 
Корогод Наталія Петрівна 91401, 91402, 91403, 91404 
Корогодова Олена Олександрівна 91646, 91647 
Король Григорета Олександрівна 91478 
Король Лариса Віталіївна 91681 
Королько Наталія Іванівна 91703, 91707, 91709 
Корольова Наталія Валеріївна 90801, 90804, 90806 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп) 91419 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергій Короп) 90361, 90362 
Коросташова Ірина Миколаївна 91711, 91712, 91713, 91714 
Коростельов Віталій Анатолійович 91016 
Корпач Анатолій Олександрович 90941 
Корпач Олексій Анатолійович 90941 
Косовська Олександра Димитріївна 90650, 92054 
Костирко Ірина Сергіївна 90603 
Костюк Тетяна Сергіївна 90626, 90628, 90629, 90630 
Костючков Сергій Карпович 90969, 91502 
Котвіцька Алла Анатоліївна 90527 
Котенжі Наталія Семенівна 91600 
Котирло Тамара Володимирівна 90315, 90427 
Котова Олена Володимирівна 91150, 91152, 91154, 91156 
Котова Ольга Олександрівна 91176, 91959, 91960, 91961, 91963 
Котун Кирил Васильович 90685 
Кохан Василь Костянтинович 90831, 90832 
Кохан Світлана Станіславівна 91317, 91318 
Коцюбинський Володимир Юрійович 90305, 90306 
Кочина Анастасія Анатоліївна 91093 
Кошовий Валерій Миколайович 91977 
Кравець Ніна Павлівна 90453, 91704, 91706 
Кравцов Денис Олександрович 91916 
Кравцов Юрій Іванович 91522 
Красілич Ірина Олегівна 91596 
Красна Олена Миколаївна 90870 
Краснова Оксана Іванівна 90948, 90949, 90952 
Краснокутська Наталія Станіславівна 92044 
Красношлик Ольга Олександрівна 92045, 92046 
Красько Наталя Сергіївна 90822 
Кремса Ірина Миколаївна 91652 
Кривда Олена Віталіївна 91186, 91187 
Кривуц Світлана Василівна 90431 
Крижановський Віталій Миколайович 91018 
Криклива Тетяна Петрівна 92006 
Крилов Микола Володимирович 91010 
Крилова Алла Миколаївна 90764, 91008, 91009 
Кримський Сергій Вікторович 90995, 92016 
Кришмарел Вікторія Юріївна 91514 
Кроль Ірина Миколаївна 91752 
Кротевич Олександр Володимирович 90684 
Круглова Олена Анатоліївна 91359, 92044 
Крячок Ігор Володимирович 91411 
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Кубарєва Інна Валеріївна 90527 
Кубиніна Людмила Вікторівна 90924 
Куделя Андрій Олександрович 90624, 90627 
Кудря Олена Павлівна 91875, 91876, 91877, 91878 
Кудрявцев Андрій Валерійович 90312 
Кужелєв Михайло Олександрович 91120, 91121, 91122 
Кузнецов Валерій Анатолійович 90381 
Кузнецова Дар'я Костянтинівна 90381 
Кузнецова Сніжана Віталіївна 90278 
Кузнєцова Євгенія Олексіївна 91279 
Кузьмінська Ольга Едуардівна 91042, 91808, 91810 
Кулагін Дмитро Олександрович 90561 
Кулалаєва Наталя Валеріївна 91863, 91864 
Кулик Ірина Олександрівна 91285, 91286 
Кулик Марина Йосипівна 90855 
Кулініч Ольга Олексіївна 90787, 90788, 90789, 90790, 90792, 90793 
Кульбіда Світлана Вікторівна 90430, 90458, 91388, 91392 
Кульчицький Богдан Володимирович 92059 
Куманський Олександр Анатолійович 90336 
Кумар Аміт Гоел 90479 
Кумпан Ігор Володимирович 90794 
Кунда Євген Миколайович 91411 
Кунц Тетяна Володимирівна 91679 
Куперштейн Леонід Михайлович 92058, 92059 
Купрєєнко Максим Володимирович 91144, 91145, 91147, 91148 
Купрунець Тарас Ярославович 90920 
Курбатова Тетяна Олександрівна 91771 
Курилін Іван Ростиславович 90856 
Курило Володимир Іванович 90757, 90758 
Куріненко Володимир Леонідович 90503 
Курінна Тетяна Миколаївна 91587 
Курохтіна Юлія Дмитрівна 90537 
Куроченко Іван Панасович 91699 
Куспляк Галина Іванівна 90475 
Кутасевич Яніна Францівна 90932 
Кутіков Олександр Євгенович 90509, 90510, 90511, 90512 
Кутова Ірина Олександрівна 90615, 90616, 90617 
Кухарук Анна Дмитрівна 91647 
Куцевляк Сергій Валерійович 90833, 90834 
Куценко Олана Казбеківна 92002 
Куций Геннадій Вячеславович 91180 
Куцинська Марія Володимирівна 91305, 92004 
Кучапін Олексій Юрійович 91546 
Кучерявий Олександр Георгійович 90317 
Кучина Любов Іванівна 91639 
Кучкова Ольга Вікторівна 91929 
Кушнарьов Олександр Павлович 91472 
Кушнір Надія Олександрівна 91885 
Кушнір Юрій Володимирович 91025 
Кушнірова Тетяна Віталіївна 90334, 90335 
Кушнірук Віктор Степанович 91128, 91192, 91193, 91194 
Кюрчев Сергій Володимирович 90784 
Лаговський Володимир Вікторович 90601 
Ладиняк Наталія Богданівна 90895, 90896 
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Лазарев Кирило Ігорович 91521 
Лазаренко Вероніка Юріївна 91289 
Лазарєва Олена Миколаївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Лайкун Дарина Олександрівна 91026 
Лакида Петро Іванович 91082, 91083, 91084, 91085 
Ланова Яна Ігорівна 90347 
Лапінський Віталій Васильович 91188 
Ларіонов Сергій Сергійович 91734 
Ларка Людмила Сергіївна 91503 
Ларкін Наталія Володимирівна 90916 
Лахно Валерій Анатолійович 90553, 90554 
Лахтіонова Тетяна Миколаївна 90674 
Лашин Сергій Миколайович 90504 
Лебедєва Валентина Костянтинівна 91464 
Лебедєва Катерина Юріївна 90964 
Лебєдєва Олена Анатоліївна 90816 
Левада Ольга Михайлівна 90567, 90569 
Левицька Оксана Романівна 90382, 90383 
Левицька Ореста Євгенівна 90382 
Левченко Олена Сергіївна 90655 
Легеза Віктор Петрович 90749 
Лежненко Людмила Ігорівна 91051 
Лелюк Аліна Володимирівна 90773 
Лелюк Наталія Євгенівна 91981 
Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна 91284 
Лемішко Олена Олександрівна 91913 
Леньков Леонід Григорович 90270 
Леонтьєв Дмитро Миколайович 91370, 91371, 91373, 91374, 91376, 91378, 91379, 

91381, 91382 
Леончик Богдан Сергійович 90854 
Лепський Владлен Володимирович 91040 
Леус Максим Андрійович 90358 
Лехів Василь Іванович 90446 
Лещенко Олександр Якович 91617 
Лещенко Юлія Олександрівна 90598 
Лис Юлія Станіславівна 90354 
Лисенко Валерій Іванович 91198 
Лисенко Ірина Василівна (ЛІВ) 91490 
Лисенко Микита Сергійович 91162, 91163 
Лисенко Микола Володимирович 91695 
Лисенко Наталія Володимирівна 90858, 91100 
Лисенко Ольга Йосипівна 90636 
Лисеюк Андрій Миколайович 90614 
Литвин Микола Гаврилович 91472 
Литвин Олег Миколайович 90519, 90520 
Литвин Олег Олегович 90519, 90520 
Литвиненко Олена Миколаївна 91420, 91421 
Литвинова Віра Володимирівна 90455, 90456 
Литовченко Наталія Миколаївна 91164 
Лихач Анна Василівна 90270 
Лихач Вадим Ярославович 90270 
Лиховид Олексій Петрович 90402 
Личук Марія Іванівна 91375, 91377, 91385 
Лівицька Інна Адамівна 90331 
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Ліжевська Ірина Юріївна 90879 
Лінгур Любов Миколаївна 90677, 90679, 91624 
Лісенбарт Дмитро В'ячеславович 91901 
Лістунова Аліна Віталіївна 90513, 90515 
Літвиненко Марія Владиславна 90585, 90586, 90587, 90589, 90672 
Літвиненко Олександра Олександрівна 90586, 90672 
Лобанов Марк Вікторович 91232 
Лобицький Олексій Григорович 91235 
Лобова Інна Олександрівна 90527 
Лодяков Сергій Іванович 90784 
Лозова Валентина Іванівна 91302 
Локтікова Тамара Миколаївна 91885 
Луговський Олександр Федорович 91164 
Лузан Петро Григорович 90632 
Лук'янцева Ольга Юріївна 90625 
Лукашук Максим Валерійович 90612 
Лукащук Сергій Олексійович 91025 
Лупан Ірина Володимирівна 90731 
Лупаренко Світлана Євгенівна 91302, 91303, 91307 
Луцишин Наталя Андріївна 90476 
Люба Балух (псевдонім) 90476 
Лютий Євген Михайлович 90635 
Ляліна Наталя Петрівна 90705 
Ляхов Олександр Логвинович 91598, 91688 
Львов Геннадій Іванович 90337, 90392, 90393 
Магрук Роман Васильович 90252 
Мазанько Сергій Анатолійович 91057 
Мазур Андріана Володимирівна 90600 
Мазуренко Світлана Вікторівна 90789, 90790, 90791, 90792, 90793 
Майборода Юлія Миколаївна 91016 
Майданік Ірина Петрівна 90535 
Майданюк Володимир Павлович 91486 
Макаренко Олена Олександрівна 90558 
Макаренко Світлана Володимирівна 91040 
Макаренков Олексій Леонідович 90399 
Макарічев Олександр Володимирович 91094 
Макеєнок Олександр Миколайович 90651 
Маковська Ірина Федорівна 90966 
Макрушина Лариса Вікторівна 91884 
Максимов Максим Леонідович 90706 
Максимов Олександр Сергійович 91285, 91286 
Максимчук Альона Іванівна 91576 
Максюта Оксана Василівна 90953, 90954 
Макушенко Євген Ігорович 91865 
Мала Анастасія Павлівна (Anastasiia Mala) 91821 
Малацідзе Віра Петрівна 91058, 91059, 91060, 91061, 91062, 91063, 91064, 

91065, 91066, 91067, 91068, 91069, 91070, 91071 
Малий Володимир Валентинович 91368 
Малиновська Олена Анатоліївна 90535 
Малинський Ігор Йосипович 91699, 91790, 91792 
Малихін Олександр Володимирович 91577 
Малишко Володимир Анатолійович 90550, 90551 
Малієнко Юлія Борисівна 91509 
Малініч Андрій Ігорович (Yerdn Sarabanda) 90505 
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Малолітнева Веста Костянтинівна 91398, 91399 
Малоштан Ігор Михайлович 91080 
Малюков Володимир Павлович 90553, 90554 
Малярчук Ольга Георгіївна 91041 
Мальований Олександр Григорович 91846, 91847, 91848 
Манохін Олексій Георгійович 90953, 90954 
Манохіна Людмила Вікторівна 90953, 90954 
Мануілова Ольга Миколаївна 91198 
Мариновська Оксана Яківна 90485 
Марков В'ячеслав Валерійович 91110 
Мартинців Михайло Павлович 90635 
Мартинюк Олена Анатоліївна 91562 
Марусинець Маріанна Михайлівна 90685 
Марущак Сергій Миколайович 90505 
Марченко Віра Григорівна 90780 
Марченко Олександр Вікторович 90699, 90700, 90701, 90702, 90703 
Марчук Вадим Євгенійович 90491 
Масич Віталій Васильович 90982 
Масленко Олег Володимирович 90318 
Маслій Олександра Анатоліївна (Пугач Олександра 
Анатоліївна) 

91470, 91471 

Маслій Юлія Сергіївна 90350 
Маслова Тетяна Миколаївна 90884, 90885, 90913 
Матвєєва Юлія Тагібеківна 91770 
Матігорова Діана Сергіївна 91292 
Матковський Андрій Всеволодович 91470 
Махиборода Катерина Вячеславівна 91217 
Мацала Максим Станіславович 91316 
Мацейків Тетяна Іванівна 91515 
Маций Ольга Борисівна 91373 
Мацієвич Тетяна Олександрівна 90267, 91526 
Мацулевич Олександр Євгенович 91813 
Маштакова Ірина Олексіївна 90932 
Мащенко Вікторія Сергіївна 90713 
Медведєва Олена Михайлівна 91549 
Медведєва Олена Юріївна 91207, 91254 
Мелешко Віра Василівна 91966 
Мельник Віра Никифорівна 90575, 90576 
Мельник Олександр Вікторович 90426 
Мельник Ольга Іванівна 91991, 91992 
Мельничук Валерія Василівна 91779 
Менсо Ірина Володимирівна 90789, 90792, 90793 
Менчинська Аліна Анатоліївна 91268 
Меркулова Тетяна Валентинівна 90376 
Микитинець Галина Іванівна 90946, 91198 
Микитинський Ігор Євгенович 91869 
Миколайчук Віра Георгіївна 91339 
Микуляк Наталія Дмитрівна 90849 
Милашенко Катерина Олександрівна 90659 
Милославський Дмитро Кирилович 92001 
Мироненко Ірина Євгеніївна (Драч) 91401, 91402, 91403, 91404 
Мироненко Надія Григорівна 90431, 90925 
Мисниченко Ольга Владиславівна 92001 
Михайлов Віктор Миколайович 91616, 91617 
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Михайлов Олександр Олегович 90709 
Михайлова Олена Валентинівна 91927, 91928 
Михайлова Ольга Сергіївна 91923 
Михалевич Микола Григорович 91370, 91371, 91374 
Михальков Павло Станіславович 90851 
Михальченко Ганна Григорівна 90405 
Міловіч Предраг 90498 
Мілько Наталя Євгенівна 91570 
Мільман Сергій Аркадійович 91165, 91166 
Міняйленко Інна Валентинівна 91527, 91528 
Мінькова Ганна Юріївна 91289, 91291, 91292, 91308 
Мірко Наталія Вікторівна 91616 
Мірошник Роман Олександрович 91803 
Мітова Олена Олександрівна 90609, 90610, 90707, 90708 
Мічак Андрій Вікторович 90691 
Мічута Ольга Романівна 91178, 91938 
Міщан Тетяна Олександрівна 91233, 91234 
Млодецький Віктор Ростиславович 91872, 91873 
Мовчан Ярослав Сергійович 90306 
Можаєв Михайло Олександрович 90408 
Моженко Микола Володимирович 91553, 91673 
Мойсейченко Світлана Володимирівна 90533 
Мокляк Володимир Миколайович 90637 
Молчанов Ярослав Анатолійович 90760 
Молчанова Еллана Юріївна 91812, 91814 
Момот Володимир Євгенійович 91420, 91421 
Монастирський Олег Васильович 90864 
Моргун Надія Сергіївна 90855 
Мордвин Володимир Анатолійович 90826, 90828 
Мордвін Володимир Анатолійович 90897, 91559 
Мороз Анатолій Степанович 90600 
Мороз Вікторія Вітаіївна 91164 
Мороз Ірина Володимирівна 90906, 90908, 90910, 90912, 90914 
Мороз Микола Сергійович 91313 
Мороз Олена Омелянівна 91322 
Мороз Петро Володимирович 90906, 90908, 90910, 90912, 90914 
Морозов Андрій Васильович 91885 
Москаленко Олег Олександрович 90539, 90540, 90541, 90542, 90543, 90544, 90545, 

90546, 90547, 90548, 90562, 90563, 90564 
Москалюк Оксана Іванівна 90307, 90308, 90309, 90310, 90311 
Москвіна Валерія Ігорівна 91043 
Мося' Ірина Анатоліївна 90632 
Мошногорська Алла Володимирівна 91130 
Мощенський Семен Геннадійович 91808, 91810 
Мудролюбова Ірина Олександрівна 91422 
Музика Катерина Олександрівна (CATRINA) 91329 
Музика Світлана Вікторівна (SvetaMuza) 91002, 91329 
Муковоз Вячеслав Миколайович 91971, 91976, 91977 
Мулявка Дмитро Григорович 90614 
Мякоткіна Ірина Едуардівна 92000 
Набока Руслан Миколайович 91588, 91589, 91590, 91591, 91592 
Навольнєв Олег Ігорович 90482 
Надольська Юлія Анатоліївна 90815 
Надточій Анатолій Вікторович 90704 
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Надточій Віктор Анатолійович 90704 
Надточій Ірина Ігорівна 90704 
Назаренко Микита Олегович 91972 
Назаренко Олег Аскольдович 91972 
Назаришин Володимир Анатолійович 90441, 90442, 90844, 90845, 90846, 90847, 90848 
Назарова Людмила Володимирівна 90479 
Нарадовий Володимир Володимирович 90731 
Нарижнєв Олександр Олексійович 90329 
Наталка Кримська (псевдонім) 90565 
Наталка Морозенко (псевдонім) 90852 
Науменко Ігор Вікторович 91003, 91016 
Наумов Дмитро Олександрович 90450, 91602, 91631 
Наумович Ганна Олексіївна 90767, 90769 
Негода Олександр Геннадійович 91478 
Негода Юлія Володимирівна 92020 
Некрашевич Олена Василівна 91055 
Немсадзе Гурам Гівійович 91121 
Непша Олександр Вікторович 91142, 91154, 91517, 91574, 91658, 91660 
Несіна Гюльнара Юсіфівна (Julia Fleur) 91970 
Нестеренко Надія Валеріївна 91111 
Нестеренко Оксана Вікторівна 91429 
Нетреба Федір Васильович 91909 
Нефьодов Леонід Іванович 91366, 91805 
Нехай Вікторія Василівна 90841, 90842 
Нечипоренко Аліна Володимирівна 91121, 91122 
Нечіпор Світлана Володимирівна 91669 
Нечуйвітер Олеся Петрівна 90519, 90520 
Нєміріч Олександра Володимирівна 92044 
Нікітін Дмитро Юрійович 90531 
Нікітюк Марися Юріївна 90689 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 90473, 91129, 91762, 91763, 91764, 91765, 91766 
Нікішина Оксана Володимирівна 91710 
Нікішкова Ірина Миколаївна 90509, 90510, 90511, 90512 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 90356 
Ніколенко Ольга Миколаївна 90334, 90335 
Нікорич Валентина Захаріївна 90278 
Нікуліна Анастасія Володимирівна 91670 
Німан Ігор Маркович 90971, 90976 
Новаківський Ігор Іванович 91795 
Новікова Ірина Едуардівна 91794 
Новікова Ольга Федорівна 91387 
Новородовська Тетяна Сергіївна 91403, 91404 
Новоселов Сергій Павлович 90957 
Носенко Юлія Григорівна 91412, 91413, 91414, 91415 
Носова Тетяна Ігорівна (Tetyana Nosova) 91027 
Оберемчук Валентина Феодосіївна 91044 
Обозна Альона Олексіївна 90479 
Обривкіна Оксана Миколаївна 91330, 91331, 91332, 91333, 91334, 91336 
Обухов Олексій Анатолійович 91003, 91016 
Овдієнко Ольга Олегівна 90883 
Овчаренко Світлана Володимирівна 90475 
Овчарук Валерія Анатоліївна 90811 
Овчарук Ірина Вікторівна 91257, 91258 
Огієнко Альона Володимирівна 90479 
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Огієнко Олена Іванівна 90685 
Огорь Ганна Миколаївна 90704 
Огульчанська Оксана Анатоліївна 90578 
Одайська Христина Савеліївна 91158, 91159, 91160 
Озеран Алла Володимирівна 91049 
Окнова Анастасія Сергіївна 90261 
Олександр Шахоркин (псевдонім) 91057 
Олексієнко Вікторія Віталіївна 91674 
Олексієнко Олена Іванівна 91056 
Олійник Андрій Олександрович 90560 
Олійник Валентина Миколаївна 90970 
Олійник Ірина Олександрівна 90932 
Омельяненко Віталій Анатолійович 90865, 90866, 90867, 90870 
Онаць Олена Миколаївна 91967 
Онищенко Віола Миколаївна 90609, 90708 
Онищенко Володимир Олександрович 91499, 91532 
Онищенко Світлана Володимирівна 91470, 91471, 91692 
Онул Наталія Михайлівна 91400 
Опалюк Тетяна Леонідівна 91577 
Орищенко Ірина Олександрівна 91073 
Орленко Олексій Андрійович 90513, 90515 
Орлов Олівер Олексійович 90478 
Орлова Катерина Сергіївна 90767, 90769 
Орловецька Нінель Фатехівна 90516, 90524, 90525 
Орос Іван Васильович 91134, 91135, 91136 
Осадча Тетяна Всеволодівна 91582 
Осадчий Іван Григорович 91966 
Осіпа Людмила Володимирівна 91189 
Остапченко Олена Вадимівна 90667 
Остапюк Андрій Ігорович 91004 
Очеретенко Валентина Дмитрівна 91519 
Очколяс Олена Миколаївна 91269 
П'ятикоп Інна Олександрівна 90932 
Павелківський Олександр Васильович 91742 
Павельєва Анна Костянтинівна 90433 
Павленко Богдана Олегівна 90756, 90757, 90758, 90759, 90825, 90827, 91033, 

91034 
Павленко Марина Миколаївна 91218 
Павленко Тетяна Валеріївна 90338 
Павліха Наталія Володимирівна 90740, 90741, 90742 
Павліченко Олена Володимирівна 91354 
Павлішина Ніна Михайлівна 90559 
Павлов Костянтин Володимирович 91460, 91462, 91463 
Павлов Сергій Володимирович 91955 
Павлова Олена Миколаївна 90605, 90606, 91460, 91461, 91463 
Павловський Олексій Михайлович 91341 
Падалка Андрій Миколайович 90843 
Пазинюк Марія Василівна 90849 
Палажчук Надія Петрівна 91106 
Паламарчук Юрій Олександрович 90400 
Палига Олена Іванівна 91622 
Палій Анатолій Павлович 91425, 92064 
Палійчук Руслана Іванівна 91073 
Палладін Антон Миколайович 91557, 91558 
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Панасенко Наталія Леонидівна 91693, 91695 
Панич Іван Сергійович 91908 
Панік Леонід Олександрович 91807 
Панок Віталій Григорович 90692, 90693 
Панура Юлія Василівна 90464, 90465, 90466, 90467, 90663 
Панькова Оксана Володимирівна 91387 
Парамош Олена Вікторівна 90382 
Паращенко Людмила Івановна 91966 
Паращук Степан Дмитрович 90731 
Паренчук Ігор Валерійович 90328 
Пархомчук Володимир Сергійович 90498 
Пархотик Дмитро Іванович 91219 
Паршин Олександр Юрійович 90428 
Пасічник Наталя Олексіївна 90731 
Пастух Ігор Дмитрович 90857 
Пасько Леонід Борисович 91302 
Пахомов Роман Іванович 91930, 91931, 91932, 91933, 91934 
Пацюрковський Олександр Олегович 90290, 90291 
Пачев Сергій Іванович 90240, 90248, 90249 
Пачева Валентина Миколаївна 90239, 90240, 90241 
Пачева Марія Сергіївна 90248 
Пашинська Ксенія Сергіївна 91053 
Пащенко Володимир Филимонович 91338 
Пащенко Тетяна Миколаївна 90632 
Паянок Тетяна Миколаївна 90601 
ПВАНТО (псевдонім) 91740 
Пелагейченко Микола Леонідович 91488 
Пелещук Володимир Олександрович 91220 
Пенькова Марина Юріївна 92001 
Перваченко Інна Сергіївна 90714 
Передерій Оксана Сергіївна 91132 
Пероцька Людмила Вадимівна 92029 
Перчун Галина Іванівна 91031 
Першина Юлія Ігорівна 90519, 90520 
Петеримов Данило Сергійович 90658 
Петракова Тетяна Леонідівна 91722 
Петрановська Алла Леонідівна 90639 
Петраш Анна Дмитрівна 90983 
Петренко Катерина Валеріївна 91489 
Петриченко Павло Анатолійович 90675, 90782 
Петришин Ярослав Романович 91434, 91435, 91436, 91437, 91438, 91439, 91440, 

91441, 91442, 91443, 91444, 91445, 91446, 91447, 
91448, 91449, 91450, 91451, 91452, 91453, 91454, 
91455, 91456, 91457, 91458, 91459 

Петрович Йосиф Михайлович 91795 
Петровський Олександр Миколайович 91477 
Петрожицький Володимир Олександрович 90687 
Петроченков Валентин Георгійович 91274 
Петрученя Ганна Григорівна 91639 
Петрушенко Наталія Володимирівна 91637, 91638 
Петрушенко Юрій Миколайович 91525 
Пецюх Ігор Васильович 91735, 91736, 91737, 91738 
Пивовар Павло Іванович (ПравовиП) 90299 
Пилинський Ярослав Миколайович 90685 
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Пилипенко Олександр Якимович 91391 
Письміченко Олександр Іванович 90283, 90284, 90286 
Півень Олена Петрівна 90349 
Півторак Діана Олександрівна 91341 
Підвисоцький Валерій Валентинович 90855, 90857 
Піддубна Діна Ігорівна 90492 
Піддубна Юлія Юріївна 90492 
Підкопай Денис Олегович 90599 
Піканова Наталія Володимирівна 90455, 90459 
Пілецький Володимир Данилович 91955 
Пісоцька Марина Еміліївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Пісоцький Володимир Анатолійович 91744 
Піюренко Ілона Олексіївна 91128 
Плаксієнко Валерій Якович 90293 
Платика Олена Сергіївна 90603 
Платов Ілля Михайлович 91341 
Плехов Сергій Миколайович 91075 
Плісс Наталя Андріївна 90591, 90592, 90593, 90594, 90595, 90596, 90597 
Плохотишина Юлія Юріївна 90472 
Плужнікова Тетяна Владиславівна 90948, 90951 
Поведа Тетяна Петрівна 90278 
Погарський Сергій Олександрович 91487 
Погожих Микола Іванович 92044 
Погорєлов Дмитро Валерійович 91679 
Погорєлова Галина Вікторівна 90577 
Погрібний Володимир Володимирович 91806 
Погромська Ганна Сергіївна 91112 
Подольчак Назар Юрійович 91804 
Поздєєв Валерій Олександрович 90316, 90426, 91112 
Познанський Олексій Зотикович 90268 
Позняк Олексій Володимирович 90535 
Покорний Андрій Андрійович 90965 
Покуса Тодеуш 90479 
Поліщук Ірина Євгенівна 90977, 91124, 91125, 91126, 91127 
Поліщук Сергій Володимирович 91080 
Половинська Олександра Олегівна 90873, 90902 
Полторак Анастасія Сергіївна 91991, 91992 
Полуніна Лілія Валентинівна 91409, 91410 
Поляков Віктор Михайлович 90941 
Полякова Лариса Іванівна 90245, 90246, 90247 
Полякова Олександра Станіславівна 91651 
Полянська Валентина Павлівна 90786 
Пометун Олена Іванівна 91510, 91513 
Пономаренко Володимир Степанович 91534, 91536, 91537 
Пономаренко Олена Віталіївна 91784 
Пономаренко Сергій Миколайович 91603 
Пономарьов Олександр Семенович 90297 
Пономарьова Альона Анатоліївна 90767, 90769 
Попадинець Ірина Романівна 91857 
Попадинець Олена Василівна 90652, 90656, 91096, 91097 
Попель Майя Володимирівна 91653, 91654 
Попель Оскар Олександрович 90674 
Попова Галина Вікторівна 90294 
Попова Оксана Володимирівна 90536 
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Попова Олена Володимирівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Попова Олена Юріївна 92024 
Попович Ігор Степанович 91825, 91826 
Поправко Ольга Вікторівна 91011, 91012 
Порошенко Марина Анатоліївна 90463 
Порудєєва Тетяна Володимирівна 90479 
Посвятенко Едуард Карпович 90784 
Постильна Олена Олексіївна 90434, 90435, 90436 
Постригач Надія Олегівна 90685, 90899 
Похилько Валерій Іванович 90853 
Прасол Дмитро Вікторович 92018, 92019 
Привалов Михайло Олександрович 91040 
Прийма Любов Романівна 91803 
Прилуцька Галина Вікторівна (Вакуленко) 90710, 90711 
Присяжнюк Вікторія Станіславівна (Калиновская 
Виктория) 

91604 

Притула Олександр Вікторович 91919, 91920 
Приходько Людмила Федорівна 90918 
Причепа Руслан Романович 90276 
Продєдович Едуард Вячеславович 91074 
Прокопчук Олександр Олександрович 91472 
Прокофьєв Михайло Іванович 90750 
Пронцевич Оксана Олександрівна 90557, 90558 
Проскурович Оксана Василівна 91802 
Протасов Олексій Сергійович 91974 
Протосавіцька Людмила Степанівна 90753 
Протоцький Роман Богданович 91111 
Прохорова Єлєна Вікторівна 91041 
Прохорчук Поліна Сергіївна 90631 
Прошенко Наталія Сергіївна 91432 
Пруський Андрій Віталійович 91617 
Пузур Михайло Вікторович 90926, 90927, 90928, 90929, 90930, 90931 
Путров Сергій Юрійович 90743 
Пуховська Людмила Прокопівна 90899 
Пучко Галина Тадеївна 90536 
Пясковський Вадим Валерійович 90856 
Рагімова Анастасія Борисівна 91730 
Радченко Лідія Олексіївна 91750, 91751 
Радченко Наталія Геннадіївна 90571, 90572 
Рак Людмила Олександрівна 91659, 91661 
Рассадникова Світлана Івановна 90493, 90494, 90495, 90496, 90497 
Рассказова Ольга Ігорівна 91768 
Расторгуєва Марія Йосипівна 92036, 92037, 92038, 92039, 92040 
Рахметуліна Жибек Бердібековна 91698 
Рахно Михайло Юрійович 91798 
Рач Валентин Анатолійович 91549 
Ребенчук Олександр Іванович 90730 
Рева Олександр Анатолійович 90604 
Редькін Руслан Григорович 90524 
Редько Максим Віталійович 90256 
Резвих Ніна Ігорівна 90705 
Рейда Олександр Миколайович 91851, 91852 
Рекіта Василь Федорович 90469 
Рекуненко Ігор Іванович 91120, 91121 
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Ремех Тетяна Олексіївна 91512 
Репа Олександр Павлович 90943 
Репінський Сергій Володимирович 90760 
Рець Олег Ігорович (Alex Reis) 92042 
Решетніков Євген Борисович 90653 
Рибалко Людмила Сергіївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Рибальченко Ніна Павлівна 91671 
Рибальченко Ніна Павлівна (Гостєва Ніна Павлівна) 91672, 91677 
Рибачук Володимир Петрович 91479 
Рибченко Сергій Нечипорович 91111 
Ріжняк Ренат Ярославович 90731 
Різун Володимир Богданович 91098, 91099 
Робець Геннадій Адамович 91003 
Ровинська Катерина Ігорівна 90573, 90574 
Ровинський Юрій Олександрович 90573, 90574 
Рогова Тетяна Володимирівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Рогожин Дмитро Олександрович 91014 
Родінкова Вікторія Валеріївна 91921 
Родіонова Катерина Олександрівна 92064 
Родченко Світлана Сергіївна 91980, 91981, 91982, 91983, 91984 
Рожко Оксана Валентинівна 91272 
Рожнов Олексій Генадійович 92043 
Рой Максим Петрович 90771 
Романадзе Луїза Джумберовна 90787, 90788, 90792, 90793 
Романов Валерій Олександрович 92061 
Романов Леонід Анатолійович 91863 
Романова Ганна Миколаївна 91863 
Романовський Олександр Георгійович 90295, 90296, 90297, 90298 
Романчук Роман Петрович 91369 
Романюк Ганна Вікторівна 90480 
Романюк Ірина Анатоліївна 90480 
Романюк Наталія Миколаївна 91616, 91617 
Романюк Оксана Володимирівна 91843, 91846, 91847, 91848, 91849, 91850 
Романюк Олександр Никифорович 91843, 91844, 91845, 91846, 91847, 91848, 91849, 

91850, 91955, 91956, 91957 
Романюк Яна Миколаївна 90942 
Роменський В'ячеслав Іванович 90957 
Рубан Наталія Павлівна 90521 
Рубан Олена Анатоліївна 90350 
Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна 91052, 91053 
Руденко Юлія Вікторівна 90355 
Рудинська Анастасія Олексіївна 90880 
Рудич Алла Іванівна 91294, 91295, 91296 
Рудь Вікторія Олександрівна 90660 
Рудь Інна Юріївна 90660, 90661 
Рузін Геннадій Петрович 91691 
Рурик Ганна Василівна 90481 
Русакова Юлія Вадимівна 91203, 91556 
Русанов Сергій Андрійович 92017 
Русанов Станіслав Геннадійович 91815, 91816, 91817, 91819 
Рушковський Андрій Миколайович 91901 
Рябко Андрій Вікторович 91511 
Рябова Оксана Олександрівна 91367 
Рябовол Лілія Тарасівна 90768, 90770 
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Рябокінь Марина Валеріївна 91123 
Рябуха Тетяна Валеріївна 91284 
Рябчук Інна Олександрівна 91259, 91260 
Рясних Євгенія Григорівна 90478 
Сабадаш Володимир Вікторович 90408 
Савельев Максим (псевдонім) 90273 
Савельев Максим, САВЕЛЬЕВ МАКСИМ 
(псевдонім) 

90363 

Савенко Вячеслав Якович 91236 
Савєльєва Оксана Степанівна 90963 
Савицька Людмила Анатоліївна 91849, 91850 
Савицька Яна Артурівна 90691 
Савич Олександр Петрович 91812, 91814 
Савін Станіслав Юрійович 91590, 91994 
Савіна Галина Григорівна 91590, 91832, 91833, 91834 
Савіна Тетяна Григорівна 91591, 91994 
Савко Оксана Ярославівна 90397 
Савохіна Марина Володимирівна 91367 
Савченко Володимир Петрович 91664 
Савчина Олександра Валентинівна 90462 
Сагайдак Ірина Степанівна 90863, 91172, 91174, 91175 
Садко Євген Володимирович 90556 
Саєнко Юлія Володимирівна 90587 
Сак Альона Володимирівна 91405 
Сакун Микола Миколайович 91658 
Салтаненко Юлія Валеріївна 91623 
Саляєв Микола Геннадійович 91349 
Самілик Людмила Олексіївна 90879, 90880, 90881, 90882, 90883 
Самодін Артем Володимирович 90856 
Самойлов Ярослав Андрійович 91678 
Самуйлик Альона Юріївна 90732 
Самусенко Олександр Анатолійович 90557, 90558 
Самусько Богдан Миколайович 91486 
Сандік Олена Петрівна 90713 
Сапун Тетяна Олександрівна 91142, 91660 
Сарган Ірина Анатоліївна 90995 
Сарихалілов Ернес Марленович 90374, 90375 
Сафіуліна Зулейха Рашитівна 91368 
Сахно Володимир Прохорович 90941 
Светлана Стишова (псевдонім) 90348, 91962 
Свідерський Олександр Олександрович 90408 
Свінчук Богдан Володимирович 90959 
Світлична Вікторія Юріївна 91632, 91633, 91634, 91635, 91636 
Свічкарь Віталій Анатолійович 90277 
Святоцький Олександр Дмитрович 91495, 91496, 91497, 91498, 91985, 91986, 91987, 

91988 
Селюніна Зоя Володимирівна 90767, 90769 
Семененко Ірина Миколаївна 91188, 91190 
Семенова Алла Василівна 90963 
Семенченко Катерина Федорівна 91994 
Семенченко Оксана Олександрівна 91551, 91552 
Семенюк Олег Анатолійович 90731 
Семенюк Сергій Геннадійович 90750 
Семеняка Людмила Анатолівна 91492 
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Семерня Оксана Миколаївна 90278 
Семін Ірина Євгенівна 91803 
Семко Лариса Петрівна 91188, 91189, 91190 
Семко Тетяна Василівна 91273 
Семченко Наталія Олександрівна 90653 
Сен Оксана Геннадіївна (Oksana Sen) 91593 
Сергієв Сергій Віталійович 91003 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 91417, 91781, 91782, 91783 
Середницька-Короп Софія Юріївна 90345, 90346 
Середницька Євгенія Юріївна 90345, 90346 
Середницький Юрій Ярославович 90345, 90346 
Сєров Микола Вікторович 90864 
Сивун Катерина Олександрівна 90550, 90551 
Сидоренко Олена Василівна 90940 
Сидорчук Ірина Олександрівна 91884 
Симоненко Максим Сергійович 90964 
Симчук Анатолій Степанович 90855 
Синицина Галина Анатоліївна 91363 
Сиромятников Юрій Миколайович 91338 
Ситник Василь Володимирович 90981 
Сідлецький Олег Володимирович 91743 
Сілкін Леонід Олексійович 90532 
Сільченко Тетяна Іванівна 90721, 90723, 90724, 90726, 90727 
Сіренко Олександр Євгенович 91327 
Сітало Артем Сергійович 91905 
Скалозуб Владислав Васильович 91807 
Скиданенко Юрій Дмитрович 90746 
Скляренко Наталія Владиславівна 91004 
Склярська Наталія Володимирівна 91001 
Скоб Юрій Олексійович 91508, 91915 
Скоріантова Людмила Робертівна 90959 
Скоробогатова Наталя Євгенівна 91350, 91351, 91352 
Скринник Михайло Антонович 91347, 91348 
Скрипник Галина Олексіївна 91911, 92032, 92034 
Скрипник Тетяна Вікторівна 90668 
Славінська Олена Сергіївна 91236 
Слєпцов Олег Семенович 90814, 91793 
Сліпченко Ольга Валеріївна 90320 
Слісарчук Дар'я Володимирівна 91507 
Слободянюк Наталія Михайлівна 91268, 91269 
Сметанін Кирило Володимирович 90709 
Смілянець Орест Анатолійович 90507 
Смірнов Владислав Вікторович 92024 
Смірнов Олександр Юрійович 90503, 90504 
Смірнова Ліна Леонідівна 90423, 90424, 90425 
Смірнова Олена Василівна 90566 
Сміянов Владислав Анатолійович 90951 
Смольнякова Наталія Миколаївна 91925, 91926, 91927, 91928 
Снєгірьов Ігор Лукич 91472 
Снігурська Ірина Олександрівна 92001 
Соболєв Денис Євгенійович 90364 
Собченко Тетяна Миколаївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Сокаль Марія Анатоліївна 90633 
Соколов Анатолій Вячеславович 90604 
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Соколов Вячеслав Вікторович 91021, 91022 
Соколовський Владислав Вячеславович 91903, 91904, 91907 
Сокольська Рената Борисівна 91474, 91476, 91478 
Солдатова Аліна Олександрівна 91180 
Солнцева Світлана Василівна 91870 
Соловйова Лілія Володимирівна (Лилия Соловьева-
Исса) 

90696 

Солодка Тетяна Ярославівна 90996 
Соломаха Світлана Олександрівна 90427, 90429 
Соломко Олена Сергіївна 91566 
Солоний Максим Андрійович 90379 
Сопруненко Дмитро Олександрович 90506 
Сорока Ірина Вікторівна 90856 
Сорокін Юрій Олександрович 90991, 90992 
Сорочак Олег Зіновійович 91803 
Сосновська Ольга Олександрівна 91119 
Сотничек Олена Володимирівна (Helenochka 
Sotnychek) 

91475 

Сотська Галина Іванівна 90427, 90429 
Софьє Хрумтьє (псевдонім) 91583, 91583 
Стабіас Сергій Миколайович 91120 
Станкевич Сергій Арсенійович 90318 
Стариш Євгеній Анатолійович 91975 
Сташенко Юлія Вікторівна 91051 
Стебельська Оксана Юріївна 91952 
Стегній Тетяна Олександрівна 90943 
Степаненко Микола Іванович 90391 
Степаненко Олег Володимирович 91003 
Степанова Анна Олександрівна 91311 
Степанова Анна Олександрівна (Степанова Ганна 
Олександрівна) 

91309, 91310 

Степанова Ганна Миколаївна 90855 
Степанова Юлія Миколаївна 90320 
Стефанчук Руслан Олексійович 91495, 91496, 91497, 91498, 91985, 91986, 91987, 

91988 
Стечкевич Олег Орестович 90673, 90678 
Стоян Євген Юрійович 91359 
Стоян Олександра Юріївна 90479 
Страшко Станіслав Васильович 91536 
Стрижак Олена Олегівна 91280 
Стрілець Олена Володимирівна 91573, 91575 
Стрілецький Микола Валерійович 91605 
Стрілкова Ірина Миколаївна 91472 
Стрільців Олександр Михайлович 90857 
Стріхар Оксана Іванівна 90886, 90887, 90888, 90889 
Стрішенець Микола Михайлович 91460 
Струбчевський Артем Геннадійович 91955 
Струтинський Богдан Дмитрович 91342 
Студьонов Павло Сергійович 92043 
Стук Владислав Олегович 91389 
Стук Олег Володимирович 91389 
Стулій Ольга Миколаївна 90932 
Ступак Владислав Миколайович 90262, 90263, 90264, 90265 
Суарес Суарес Галина Орестівна 91871 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 54, 2019 

 

869 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Субботін Сергій Олександрович 90560 
Субботова Катерина Володимирівна 91774, 91775, 91776, 91777, 91778, 91827, 91828, 

91829, 91830, 91831, 91838, 91839, 91840, 91841, 
91842 

Сударкіна Светлана Петрівна 91168 
Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна 91364 
Сулима Оксана Вікторівна 90899 
Султанова Лейла Юріївна 90429 
Сумарокова Марина Олегівна 90984 
Сундалов Максим Вікторович 91995, 91996 
Супрун Олег Миколайович 91182, 91183 
Супруненко Анна Сергіївна 91690 
Супруненко Світлана Анатоліївна 91894, 91895, 91896, 91897, 91898 
Суріков Олександр Олександрович 90527 
Сурікова Ірина Олександрівна 90527 
Сурядна Наталія Миколаївна 90945, 90946, 90947, 91198 
Сусліков Станіслав Вячеславович 90775, 90776, 90777, 90778, 90779, 91170 
Суханова Ганна Петрівна 91150, 91154, 91156, 91663 
Сухіна Наталія Сергіївна 90933 
Сухоносова Ольга Юріївна 90761, 90762, 90765, 90766 
Сучков Сергій Ігоревич 91198 
Сушко Ольга Вікторівна 90783, 90784 
Сущенко Людмила Петрівна 90743 
Сущенко Роман Олександрович 90314 
Сюр Микола Григорович 91576 
Сяська Наталія Андріївна 90613 
Тайлер Міріам Миколаївна 92062 
Тамбовцев Геннадій Вілійович 91517, 91574, 91658, 91660 
Танцура Людмила Миколаївна 90625 
Тарабанський Даніїл Анатолійович 90760 
Тарабріна Альона-Марія Олексіївна 90269, 90272 
Таран Тетяна Володимирівна 90555 
Тараненко Ігор Леонідович 90869 
Тарасевич Віктор Миколайович 91465, 91466, 91467 
Тарасенко Ростислав Олександрович 90937, 90939 
Татарчук Артем Євгенович 92058 
Татусько Ольга Юріївна 91900 
Татьянін Вячеслав Вікторович 91219 
Татьяніна Світлана Михайлівна 90961, 90962, 91123 
Тацишин Ігор Богданович 91326 
Твердохліб Тетяна Сергіївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Тележенко Оксана Вікторівна 91040 
Телешман Віктор Іванович 90535 
Теліпська Катерина Василівна 91675 
Телішевська Марта Юріївна 90400 
Терентюк Вадим Георгійович 91232 
Терещенко Валерій Іванович 91792 
Терещенко Гліб Юрійович 90722, 90725 
Терещенко Олександр Валерійович 91792 
Терещенко Ольга Борисівна 90995 
Тертишна Олена Вікторівна 90781 
Тертишний Олег Олександрович 90781 
Тесленко Тетяна Вікторівна 91936, 92035 
Теслюк Сергій Ігорович 90957, 90958 
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Тиганій Юрій Андрійович 90924 
Тимкович Максим Юрійович 91691 
Тимощук Сергій Олександрович 90536 
Тимур Мельник (псевдонім) 91481 
Титаренко Наталія Євгенівна 91518, 91573, 91575, 91659, 91661 
Титаренко Ольга Вікторівна 90318 
Титарчук Ірина Миколаївна 92023 
Титко Анна Василівна 90857 
Тихорук Денис Валерійович 91484 
Тихохід Любов Валеріївна 90924 
Тіманюк Валерія Миколаївна 90933 
Тімков Олексій Миколайович 90941 
Тімонін Володимир Олексійович 91373, 91376, 91378, 91379, 91381, 91382 
Тімофєєв Анатолій Миколайович 91535 
Тімченко Ольга Дмитрівна 91358, 91359 
Тітаренко Дмитро Олексійович 90451, 90452 
Тітенко Зоя Миколаївна 91910, 92025 
Тіщук Олександр Анатолійович 91278 
Ткач Таїсія Вячеславівна 91872, 91873 
Ткаченко Ірина Валер'янівна 90349 
Ткаченко Костянтин Олександрович 91252, 91255, 91256, 91257, 91258 
Ткаченко Олександр Андрійович 91252, 91255, 91256 
Ткаченко Ольга Іванівна 91252, 91255, 91256, 91257, 91258 
Ткачова Наталія Олександрівна 91302, 91303, 91304, 91307 
Ткачук Едуард Васильович 91918 
Ткачук Людмила Миколаївна 90473, 90626, 90628, 90629, 90630, 91129 
Ткачук Олег-Ігор Федорович (ОІІІ ФТАР) 91979 
Ткачук Олена Геннадіївна 91627, 91628 
Тодоренко Андрій Сергійович 90750 
Тодорук Наталя Валеріївна 91584 
Токар Володимир Володимирович 90300, 90301, 90302, 90303, 90304 
Токаренко Іван Олександрович 91519 
Толкачова Аліна Станіславівна 91485 
Топалова Олеся Іллівна 90602 
Топузов Михайло Олегович 91966 
Топузов Олег Михайлович 91577 
Торгун Олександр Петрович 91917 
Торчилевський Дмитро Петрович 91975 
Тоцька Олеся Леонтіївна 90742 
Трибух Арсеній Олексійович 91964 
Трикоз Сніжана Валеріївна 91708 
Тритяк Галина Богданівна 90970 
Тришин Вячеслав Валентинович 91238 
Трищук Надія Михайлівна 90526, 91367 
Тромпак Елеонора В'ячеславівна 90474 
Трофімчук Світлана Володимирівна 90536 
Троценко Павло Дмитрович 90484, 91540 
Трубавіна Ірина Миколаївна 91302, 91303, 91304, 91307 
Трушина Анастасія Юріївна 90746 
Тулуб Діана Олександрівна 91268 
Тур Данило Вадимович 90973 
Туранська Світлана Петрівна 90639 
Турецький Василь Іванович 91785, 91786 
Туча Тетяна Володимирівна 90460, 90461 
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Тютіна Тамара Анатоліївна 91036 
Тютюнник Марина Сергіївна (Tyutyunnik M.) 91299 
Тютюнник Світлана Василівна 91297, 91426, 91427, 91543, 91544 
Тютюнник Юрій Михайлович 91293, 91297, 91426, 91427, 91543, 91544 
Тямушева Вікторія Максимівна 90473, 91129 
Угровецький Олег Петрович 90408 
Удовицкий Олександр Миколайович 90635 
Ульянич Владислав Олегович (Влад Ульянич) 91329 
Уніга Олег Вікторович 90741 
Урум Наталія Степанівна 91205 
Усиченко Олена Юріївна 91236 
Усов Максим Анатолійович 91167, 91168, 91169, 91170, 91171 
Устюжанін Кирило Павлович 91906 
Ушаков Віктор Станіславович 91154, 91156, 91663 
Ушаков Денис В’ячеславович 91993, 92043 
Файнзільберг Леонід Соломонович 90651 
Фаталієв Шаміль Наміг огли (Фаталиев Шамиль  
Намиг оглы) 

91430 

Фаустов Ростислав Вікторович 90270 
Федірко Наталія Вікторівна 91043 
Федорович Ірина Володимирівна 90395 
Федорович Олег Євгенович 90477 
Федосєєв Георгій Сергійович 90944 
Федосова Анна Олегівна 90479 
Федченко Олег Михайлович 91554, 91555 
Федяй Володимир Іванович 91177 
Фесенко Марія Євгенівна 90853 
Фесенко Наталія Св'ятославівна 90407 
Филипенко Олена Михайлівна 91355, 91357 
Філатов Євген Володимирович 90993 
Філатова Олена Володимирівна 90951 
Філіпцова Ольга Володимирівна 91837 
Філіпчук Наталія Олександрівна 90315, 90427, 90429 
Філь Наталія Юріївна 90935, 91366, 91805 
Фокін Олександр Олександрович 90440 
Фокін Сергій Борисович 91118 
Фоладжін Ойедамола 91335 
Фоменко Анна Віталіївна 91950 
Фриз Петро Васильович 90318 
Фролова Лариса Володимирівна (Larysa Frolova) 91027 
Фурсова Наталія Артемівна 91598, 91686, 91688 
Фурсова Тетяна Миколаївна 90351 
Халімон Анна Андріївна 91745 
Халімон Наталія Федорівна 90534 
Хананаєва Ганна Валентинівна 91600 
Ханко Андрій Олександрович 91055 
Хант Олена Вікторівна 91732 
Хапіцький Антон Іванович 91787 
Харитонова Вікторія Олегівна 91618 
Харитонова Олена Іванівна 90789, 90793 
Харлампіді Зоя Зоріївна 90681 
Хархула Юрій Олександрович 91472 
Харченко Вікторія Вікторівна 91818 
Харченко Володимир Миколайович 90529, 90530, 90533 
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Харченко Максим Леонідович 90498 
Харченко Світлана Василівна 91312, 91372, 91385 
Хассанзаде Бандразі Алі 91353 
Хімко Назар Ігорович 90831, 90832 
Хоботня Тетяна Георгіївна 90771 
Ходзицька Валентина Василівна 91051 
Холодова Ольга Олександрівна 90655 
Хом'як Вікторія Дмитрівна 90626, 90628, 90629, 90630 
Хома Сергій Олександрович 90997 
Хоменко Ірина Борисівна (Ольга Крут) 92055 
Хоменко Ірина Михайлівна 90755 
Хомич Олена Леонідівна 91534, 91537 
Хоміцька Оксана Анатоліївна 91973 
Хомутінін Юрій Володимирович 91080 
Хомутовська Юлія Ігорівна 90618, 90619, 90620, 90621, 90622 
Хомчак Олена Геннадіївна 91655, 91657 
Хомюк Наталія Леонідівна 90740 
Хорольський Роман Андрійович 90640 
Хорунжа Лариса Анатоліївна 90868 
Хохленкова Наталя Вікторівна 90516, 90525 
Хохлов Денис Вячеславович 91836 
Хошаба Олександр Мирославович 91762, 91763, 91764, 91765, 91766, 91956 
Храмов Микита Сергійович 91338 
Хребтов Владислав Вікторович 91741 
Христенко Анатолій Олександрович 92047 
Христенко Олена Володимирівна 91696 
Хромишев Віталій Олександрович 91285, 91286 
Хромишева Олена Олександрівна 91285, 91286 
Хруленко Віктор Володимирович 90702 
Цапко Алла Миколаївна 91303, 91304, 91307 
Царенко Ксенія Сергіївна 90285 
Цвіренко Світлана Миколаївна 90853 
Цебрій Ірина Василівна 91796, 91797 
Цегельник Дмитро Юрійович (Tim Brick) 91483 
Цегельник Дмитро Юрійович (Тим Брик) 91482 
Цейтлін Семен Юлійович 90944 
Цемко Інеса Василівна (Инна Липецкая) 90369, 90370, 90371, 90372, 90373 
Цибульов Павло Миколайович 90787 
Цимбал Світлана Валеріанівна 90772, 91108, 91109, 91473 
Цимбалюк Ірина Олександрівна 90741 
Цірень Надія Леонідівна 91974 
Цюман Євгенія Сергіївна 90257, 90258, 90259, 90260 
Цьома Олена Вікторівна 90581 
Чаговець Віта Віталіївна 91356 
Чайкіна Аліна Олександрівна 91529, 91694 
Чайкіна Наталія Олександрівна 91694 
Чайкова Олена Ігорівна 92005, 92006 
Чеботарьова Маргарита Володимирівна 90321 
Чеботова Яна Валентинівна 90577 
Чегринець Анна Андріївна 91368 
Чекіна Вікторія Денисівна 91386 
Чекунов Вячеслав Валерійович 90468 
Челак Віктор Володимирович 91024 
Чепела Жанна Валентинівна 90577 
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Чепіжко Сергій Петрович 90944 
Чепурний Олег Вікторович 91532 
Червен Іван Іванович 91128 
Черевко Олена Олександрівна 91853 
Чередниченко Михайло Семенович 90943 
Черепанова Юлія Юр'ївна 91916, 91964 
Черепов Сергій Володимирович 91431 
Черкасова Вікторія Львівна 90319 
Черкашина Аліна Вікторівна 90527 
Черкашина Ольга Сергіївна 90352 
Черкун Віталій Володимирович 90783 
Черненко Ксенія Володимирівна 90293, 90697, 90698 
Черненко Маргарита Марківна 91340 
Черненко Наталя Олександрівна 91646, 91647, 91648 
Чернишова Людмила Миколаївна 90783 
Чернявська Вікторія Володимирівна 90582, 90583 
Чернявський Сергій Сергійович 90857 
Черняєва Олена Вікторівна 90406 
Черняк Максим Євгенійович 90864 
Черчата Анжела Олексіївна 91276, 91277, 91872, 91873 
Чиж Світлана Георгіївна 91208, 91209, 91237, 91239, 91240 
Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна 90277 
Чіп Людмила Олександрівна (Chip L.) 91299 
Чмельова Валентина Степанівна 91031 
Чоп Ніна Василівна 90940 
Чорна Марина Віталіївна 90384, 90385, 90386, 90387, 90388, 91925, 91926, 

91927, 91928 
Чорна Тетяна Миколаївна 90861, 91172, 91173, 91174 
Чорногор Олена Степанівна 91785 
Чорнолата Петро Іванович 90487 
Чумак Валентина Дмитрівна 91717, 91719 
Чумак Олексій Володимирович 92031 
Чумаченко Вячеслав Володимирович 91601 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 91939, 91940 
Чуприна Наталія Миколаївна 91929 
Чурсіна Людмила Андріївна 90705 
Шабанов Андрій Валерійович 91493 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 90811 
Шалімова Ірина Миколаївна 90797, 90805, 90808 
Шама Оксана Петрівна 90536 
Шамілева Лариса Леонідівна 91387 
Шаполова Вікторія Валеріївна 90295 
Шарай Світлана Михайлівна 90771 
Шарко Маргарита Василівна 91637, 91638 
Шастун Анна Дмитріївна 91387 
Шахруханов Осман Шахруханович  
(Shakhrukhanov O. Sh.) 

90568 

Шварц Ірина Володимирівна 91322 
Швачич Ігор Олександрович 91971, 91976 
Шведова Ганна Володимирівна 91187 
Швець Аліна Миколаївна 90376 
Швець Денис Валеріянович 91161 
Швець Євгенія Сергіївна 91401 
Швидка Ганна Юріївна 90535 
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Шебанова Віталія Ігорівна 90271, 91855, 91856 
Шевко Михайло Григорович 91679 
Шевцов Роман Ігорович 91774, 91775, 91776, 91777, 91778, 91827, 91828, 

91829, 91830, 91831, 91838, 91839, 91840, 91841, 
91842 

Шевченко Іван Вікторович 90767, 90769 
Шевченко Марина Вікторівна 91300 
Шевченко Микола Сергійович 90378 
Шевченко Тетяна Миколаївна 91679 
Шевчук Валерій Олександрович 92056 
Шевчук Геннадій Степанович 90583 
Шевчук Людмила Михайлівна 91971, 91976 
Шевчук Тетяна Олександрівна 91286 
Шелковий Олександр Олександрович 90683 
Шемаєва Яна Олександрівна 90905 
Шемигон Наталя Юріївна 90796 
Шенкнехт Олена Володимирівна 90923 
Шеремета Наталія Петрівна 90588, 90590, 91028, 91029, 91030, 91324 
Шестак Геннадій Анатолійович 90359, 90360 
Шимановський Марк Мусійович 91863 
Шинкар Світлана Миколаївна 90384, 90385, 90386, 90387, 90388 
Шинкаренко Володимир Григорович 91365 
Шинкарук Василь Дмитрович 91385 
Шинкарук Олександра Василівна 91384 
Ширков Олександр Леонідович 91262 
Ширшов Роман Анатолійович 91161 
Шиян Анатолій Антонович 90473, 91129, 91762, 91763, 91764, 91765, 91766 
Шкода Наталія Анатоліївна 91008, 91009 
Школа Вікторія Юріївна 91523 
Школа Олександр Павлович 90528 
Шкурей Михайло Радувич 91869 
Шкуропат Олег Миколайович 91494 
Шматков Даніїл Ігорович 90517, 90518, 90683 
Шокало Олександр Андрійович 90508 
Шпак Ольга Анатоліївна 90325, 90326 
Шпанковська Ніна Григорівна 91478 
Штаб Юрій Олександрович 91038 
Штефан Людмила Володимирівна 90800, 90802, 90808 
Штовба Сергій Дмитрович 91799 
Штогрин Мар'яна Володимирівна 91857 
Шуванова Олена Володимирівна 90349 
Щеглова Яна Сергіївна 90598 
Щенявська Олена Миколаївна 92001 
Щепкін Олександр Віталійович 90337, 90392, 90393 
Щербаков Сергій Володимирович 91423, 91853 
Щербакова Віра Модестівна 91892, 91893 
Щербаченко Вікторія Олексіївна 91772 
Щербаченко Тарас Михайлович 91098, 91099 
Щербина Андрій Анатолійович 90377 
Щербина Віктор Михайлович 91813 
Щербинін Владислав Олександрович 91545 
Щербініна Світлана Адамівна 91935 
Щьокіна Євгенія Юріївна 90499, 90500, 90501, 90502 
Юдін Олексій Юрійович 91100 
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Юнгер Ірина Миколаївна 91731, 91739 
Юрко Гуцуляк (псевдонім) 91346 
Яковенко Євгеній Олександрович 91522 
Яковенко Олександр Миколайович 91220 
Яковенко Олеся Олегівна 91843, 91844, 91845, 91846, 91847, 91848, 91849, 

91850, 91956, 91957 
Яковець Інна Олександрівна 91164 
Яковинець Анатолій Іларіонович 90843 
Яковійчук Олександр Володимирович 91286 
Якубчак Ольга Миколаївна 90555 
Якусевич Юрій Геннадійович 91241, 91242, 91243 
Ямборко Галина Анатоліївна 91042 
Янгулова Ольга Леонідовна 91937 
Яні Валерій Федорович 90963 
Яременко Людмила Іванівна 90731 
Яремко Ірина Ігорівна 91804 
Яремченко Дмитро Володимирович 91932 
Яриніч Костянтин Володимирович 91958 
Ярних Тетяна Григорівна 90516, 90525 
Ярова Оксана Анатоліївна 90613 
Яровенко Марина Вікторівна 90608 
Яровий Володимир Віталійович 91232 
Яроміч Світлана Анатоліївна 90674, 90675, 90676, 90680, 90782 
Ярошевська Лариса Віталіївна 90890, 90891, 90892, 90893, 90894 
Ярошук Ярослава Вячеславівна 90465 
Яценко Іван Володимирович 92064 
Яценко Юрій Іванович 91057 
Ященко Дмитро Миколайович 90941 
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Номер свідоцтва 

Акціонерне товариство "Українська залізниця"  90942, 90943, 90944 
Вінницький національний технічний університет  90523, 91322, 91762, 91763, 91764, 91765, 91766, 

91799 
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

 91273 

Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського 

 91073 

Державна установа "Інститут дерматології та 
венерології Національної академії медичних наук 
України" 

 90932 

Державна установа "Інститут неврології, психіатрії 
та наркології Національної академії медичних наук 
України" 

 90509, 90510, 90511, 90512 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 90924 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"  90513, 90514, 90515, 91905 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М. К. Янгеля" 

 90529, 90530, 90531, 90532, 90533, 90557, 90558, 
91472 

Державне підприємство "Науково-дослідний і  
проектний інститут містобудування" 

 91576 

Державний вищий навчальний заклад "Національний 
лісотехнічний університет України" 

 90635 

Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

 90781, 91929 

Державний гемологічний центр України  90953, 90954, 90956 
Державний науково-дослідний інститут спеціального 
зв'язку та захисту інформації 

 90858, 91100 

Державний природознавчий музей Національної 
академії наук України 

 91098, 91099 

Державний університет "Житомирська політехніка"  91885 
Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 91205, 91206, 91207, 91208, 91209, 91237, 91238, 
91239, 91240, 91241, 91242, 91243, 91244, 91245, 
91246, 91247, 91248, 91249, 91250, 91251, 91252, 
91253, 91254, 91255, 91256, 91257, 91258, 91259, 
91260, 91261 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 91936, 91937, 92035 

Запорізький національний технічний університет  90559, 90560, 90561 
Запорізький національний університет  90399 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи Національної академії наук України 

 90535 

Інститут економіки промисловості Національної 
академії наук України 

 91386, 91387 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 90401, 90402 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 90940 

Інститут хімії поверхні ім. О. О.Чуйка Національної 
академії наук України 

 90639 
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Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 90638 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 91794 

Комунальне підприємство виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
"Київкінофільм" 

 90955 

Ліцей № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської 
Міської Ради 

 90636 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 90651 

Національна академія внутрішніх справ  90855, 90856, 90857 
Національна металургійна академія України  91464, 91465, 91466, 91467, 91468, 91469 
Національний авіаційний університет  90534 
Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені  
О. Н. Соколовського" 

 92047 

Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

 90337, 90392, 90393 

Національний транспортний університет  91236 
Національний транспортний університет  90941 
Національний університет "Львівська політехніка"  91596, 91597, 91795, 91803, 91804 
Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

 90553, 90554, 90555, 90936, 90937, 90938, 90939, 
91080, 91081, 91082, 91083, 91084, 91085, 91086, 
91087, 91088, 91089, 91090, 91210, 91211, 91212, 
91213, 91214, 91215, 91216, 91217, 91218, 91268, 
91269, 91270, 91271, 91272, 91312, 91313, 91314, 
91315, 91316, 91317, 91318, 91319, 91320, 91321, 
91372, 91375, 91377, 91380, 91383, 91384, 91385 

Національний фармацевтичний університет  90349, 90350, 90516, 90524, 90525, 90526, 90527, 
91367, 91368 

Новокаховський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 91884 

Одеський державний екологічний університет  90811 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

 90391, 90637, 91325, 91796, 91797, 91798 

Рівненська гімназія "Гармонія" Рівненської міської 
ради 

 90536 

Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
"Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської 
міської ради 

 90923 

Сумський державний університет  91523, 91524, 91525, 91769, 91770, 91771, 91772, 
91773 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР"  91219 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 90503, 90504 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЛТ Україна ЛТД" 

 91232 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Бізнес Сек'юріті Груп" 

 90506 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Віжн ТБ" 

 90640 
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Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Дісайд ЛТД" 

 91869 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екстракод" 

 91369 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕЛЕКТ-СОФТ" 

 90869 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІГА" 

 91025 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"КЛИМКО" 

 90528 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 91491 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МОССТ" 

 91075 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Науково-виробниче підприємство "Автоагрегат" 

 90641, 90642, 90643, 90644, 90645, 90646, 90647, 
90648, 90649 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Оборонні технології" 

 91866, 91867, 91868 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Онлайн Відео Рекрутінг" 

 90250 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ОТІФАРМ ДАТА ПРО" 

 91917 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРІНТЕК УКРАЇНА ЕЛ.ЕЛ.СІ." 

 91220 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ПРОЕКТ 7" 

 92017 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОКСІМА РІСЕРЧ" 

 91411 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІВІС"  90650, 92054 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  90864 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
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 91909 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Трайбекс" 

 91161 
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Харківська державна академія дизайну і мистецтв  90403, 90404, 90431, 90925, 90926, 90927, 90928, 
90929, 90930, 90931 

Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

 91355, 91356, 91357, 91358, 91359, 91360, 91361, 
91362, 91363, 91364, 91925, 91926, 91927, 91928 

Харківський науково-дослідний інститут судових  
експертиз імені заслуженого професора  
М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України 

 90408 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 90652, 90653, 90654, 90655, 90656, 90860, 90862, 
90868, 90934, 90935, 91091, 91092, 91093, 91094, 
91095, 91096, 91097, 91365, 91366, 91370, 91371, 
91373, 91374, 91376, 91378, 91379, 91381, 91382, 
91805, 91879, 91880, 91881, 91882 

Харківський національний медичний університет  91939, 91940 
Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна 

 91487 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

 90957, 90958 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 90812, 90813, 91354 

Чернігівський національний технологічний 
університет 

 90795 
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Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 81274 10.07.2019 

№ 87817 16.07.2019 

№ 88091 16.07.2019 
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№ 88720 02.08.2019 

№ 79514 06.08.2019 
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