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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93612  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капетій Іван Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "iOrder" (версія 2.0)" 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93613  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга Михайлівна, Москалик Ельвіна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Благодійна організація "Благодійний фонд "Щаслива лапа" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила настільної гри "Happy paw"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Правила містять: перелік комплектуючих гри, мету гри, опис 
підготовки до гри, опис та значення карток, правила переміщення по 
ігровому полю, довідничок власника собаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93614  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга Михайлівна, Слободенюк Марина Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Благодійна організація "Благодійний фонд "Щаслива лапа" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення 
настільної гри "Happy paw"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічні зображення (нанесені на: правила гри; ігрове поле; картки 
"Несподіванка", "Бонус", "Капость"; пакувальну коробку; фішку) є 
невід'ємною складовою настільної гри, яка допомогає гравцям 
перейнятись атмосферою гри та відрізняти різні види карток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93615  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхацький Федор Іванович, Фоміна Ольга Володимирівна, 
Проколійко Галина Тимофіївна  

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

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

твору (творів)  Пісня "Гімн народу України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93616  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
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, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Технологія 
побудови системи кібербезпеки та кіберзахисту в банківських 
установах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено впровадження системи управління інформаційною 
безпекою та кіберзахисту у банку (фінансовій установі) з метою 
підвищення ефективності виконання заходів безпеки інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93617  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Стёб бай стэп. 10 заповедей продавца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93618  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Книга-коучинг для руководителя. "Искусство "дожимать": 
Девять шагов к Результату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93619  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворожбит Наталя Анатоліївна, Коваль Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кіносценарій "Зілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Місце дії - два селища на кордоні, у Карпатах. Час дії - кінець 19 ст. 
Головна героїня Тетяна - фатальна і складна молода жінка, холодна  
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зовні, пристрасна всередині. Це відчувають чоловіки, які божеволіють 
за її демонічною красою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93620  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондрашин В'ячеслав Миколайович, Гарбаренко Євген Степанович 
(Евгений Триплов)  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93621  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій неігрового повнометражного документального фільму "Я 
був народжений не для війни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Людина, що пройшла на війні всі кола пекла, не втратила силу духу та 
віру в людство. І тепер досить незвичним способом допомогає людям з 
обмеженими можливостями повернути смак до життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93622  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побережна Наталія Михайлівна, Павловська Марина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Функціональні дослідження. Health card"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93623  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побережна Наталія Михайлівна, Павловська Марина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Лабораторні дослідження. Open Longevity AgeFree"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93624  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побережна Наталія Михайлівна, Павловська Марина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Рекомендації. Health card"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93625  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Олексій Іванович, Березовський Аркадій Іванович, Телепа 
Максим Вікторович  

 
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 № 56, 2019 
 

8 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення (перевірки) рівня 
протикульової стійкості дослідного зразка габіонної конструкції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Об'єктом випробувань є секція габіонних конструкцій з п'яти модулів. 
Запропоновано, на підставі нормативної бази, тактико-технічних 
характеристик, створити методику перевірки відповідності фактичного 
рівня протикульової стійкості дослідного зразка габіонної конструкції 
її тактико-технічним характеристикам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93626  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Олексій Іванович, Березовський Аркадій Іванович, Телепа 
Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма і методики проведення випробувань 
фортифікаційних споруд для укриття особового складу, спостереження 
та ведення вогню "Комплект МГК "Гарда-3" (конструкцій металевих з 
сітки із сталевого дроту зі зварними чарунками)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано, на підставі нормативної бази, тактико-технічних 
характеристик, створити програму і методики, що визначають обсяг і 
методи проведення випробувань дослідних зразків фортифікаційних 
споруд для укриття особового складу, спостереження та ведення вогню 
"Комплект МГК "Гарда-3" з габіонних конструкцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93627  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Олексій Іванович, Березовський Аркадій Іванович, Телепа 
Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення (перевірки) рівня стійкості 
дослідного зразка габіонної конструкції від прямого влучання пострілу 
гранатометів РПГ-7 та СПГ-9"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Об'єктом випробувань є секція габіонних конструкцій з п'яти модулів. 
Запропоновано, на підставі нормативної бази, тактико-технічних 
характеристик, створити методику перевірки відповідності фактичного 
рівня стійкості дослідного зразка габіонної конструкції від прямого 
влучання протитанкового гранатомета її тактико-технічним 
характеристикам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93628  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим Весняний (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 "Кохання на долонях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описуються почуття, пов'язані з коханням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93629  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоркин Лев Иванович (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)  Оповідання "Пуля - дура"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Троє представників міської еліти їдуть на полювання. Але полювання 
відбувається не за очікуваним планом, зовсім не за планом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93630  
 
Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  П'єса "Маленькие истории периферийного городка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія виникнення містечка, історія отримання містечком потішної 
назви, цікаві події, що відбуваються з його мешканцями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93631  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погромська Ганна Сергіївна, Махровська Наталя 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 "Університетська студія STEM-майданчик "Beagle-IT" 
("Beagle-IT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Популяризація серед школярів методів творчої діяльності із 
застосуванням інформаційних засобів, на основі яких здійснюється 
обробка фактичних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93632  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення з 
включенням словосполучення "DNIPRO MARATHON" ("Збірка 
"DNIPRO MARATHON")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка зображень з включенням, накресленого у червоному та сірому 
кольорах, словосполучення "DNIPRO MARATHON".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93633  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення з 
включенням словосполучення "START DNIPRO" ("Збірка "START 
DNIPRO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень з включенням словосполучення "START 
DNIPRO", літери оригінального шрифту якого утворені поєднанням, 
дещо товщих - синіх, та ледь тонших - червоних, буквених елементів, а 
овали першої та кінцевої літер містять по одному додатковому 
червоному буквеному штриху. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93634  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюх Тетяна Олександрівна, Толочко Валентин Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Теоретико-методичні аспекти дослідження лояльності спеціалістів 
фармації до аптечних закладів України в рамках адаптивного 
управління персоналом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі встановлені головні ознаки лояльності персоналу та атрибути 
поведінки лояльного спеціаліста фармації, а також співробітників, чия 
поведінка може свідчити про її відсутність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93635  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Похідний твір "Гімн України" ("Гімн 
України")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гімн - це молитва. Це - наше Бажання. І він має звучати у саме небо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93636  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з описом "Знак для товарів і послуг "I School"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення складається з двох частин: фірмового графічного знака та 
унікального шрифтового написання. Ці дві частини утворюють 
логотип компанії. Основна ідея - учень в центрі освітнього процесу, 
трансформація в повноцінну окрему особистість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93637  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Scientific and theoretical justification for implementation of corporate 
codes in pharmaceutical institutions of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що найбільш розповсюдженим варіантом в сучасному 
світі є кодекс етики в бізнесі, який набув міжнародного та 
інтернаціонального характеру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93638  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарічкова Марія Володимирівна, Толочко Валентин Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Розробка методичних підходів щодо попередження виникнення 
синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації як наслідку 
специфіки трудового процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі удосконалено категоріальний апарат синдрому професійного 
вигорання спеціалістів фармації, що збільшує правильне застосування 
цього поняття та можливість створювати методики його профілактики 
та виявлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93639  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яроченко Яніна 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 науково-публіцистичного характеру 
"Опис методології проведення самодослідження особистісного 
потенціалу індивіда "Internal Design" із застосуванням 
самопроектування (Особистісного SWOT-аналізу), самопізнання 
(Особистісного SMART-аналізу), моделювання особистості, що 
відповідає концепції еволюції душі людини, рольової Я-концепції, 
матричної структури цінностей особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методологія ґрунтується на самопроектуванні, самопізнанні, 
моделюванні особистості, що відповідає еволюції душі людини, 
рольової Я-концепції, матричної структури цінностей особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93640  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Навчальна програма "Блокчейн Хаб Академія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93641  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Василь Миколайович, Панченков Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика реалізації Українського 
правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Навчально-методичний посібник написано для закладів загальної 
середньої освіти за новим правописом. Основна мета посібника - 
відповідати, поглибити, закріпити, розширити, узагальнити, 
систематизувати правописні знання та вміння, виробити практичні 
вміння та навички, вдосконалити усне та писемне мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93642  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідняк Михайло Несторович, Бойко Ганна Федорівна, Литвишко 
Лілія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи 
з дисципліни "Планування соціально-економічного розвитку 
діяльності підприємства" для студентів всіх форм навчання напрям 
підготовки "Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Представлене тематичне та змістове наповнення програми вивчення 
нормативної навчальної дисципліни "Планування соціально- 
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економічного розвитку діяльності підприємства" та розроблені 
методичні вказівки до виконання курсової роботи з цієї дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93643  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Вадим Борисович, Гончар Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Програма курсу та методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни "Наукова організація та нормування праці" для 
студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" 
перший (бакалаврський) рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено програму курсу та методичні  вказівки до виконання 
лабораторних робіт, які містять короткий зміст теоретичних основ 
наукової організації, нормування праці та рекомендації до проведення 
лабораторних занять.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93644  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст до пісні "Десь по світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93645  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляницький Леонід Федорович, Сергієнко Іван Васильович, 
Корольов Вячеслав Юрійович, Волошин Сергій Володимирович  
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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 "Інформування пілотів дистанційно-
керованих рухомих роботизованих систем про підміну координат 
систем глобального позиціонування у реальному масштабі часу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для інформування пілотів про підміну координат 
технічного об'єкта внаслідок застосування передавачів, що підміняють 
сигнали супутникових систем глобального позиціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93646  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система дистанційного навчання LMS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою хмарний сервіс. Для того, щоб використовувати 
його, все, що вам потрібно - це Інтернет і браузер. Немає ніяких 
інвестицій в інфраструктуру чи будь-які програмні або апаратні умови, 
необхідні для використання платформи. Ви можете просто отримати до 
нього доступ з будь-якого електронного пристрою - комп'ютера, 
планшета або смартфона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93647  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчева 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)  Пісня "Україна - краса"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93648  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Навчально-методичний посібник "Мікроекономіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко О. М. Мікроекономіка: навчально-
методичний посібник для студентів економічних спеціальностей усіх 
форм навчання. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 456 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник розроблено для допомоги студентам 
при вивченні дисципліни "Мікроекономіка". У ньому запропоновано 
поряд із теоретичною частиною основні ключові поняття, питання для 
самоконтролю, тести, завдання на встановлення правильності 
тверджень, задачі з прикладом розв'язання, проблемні ситуації, 
завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93649  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93650  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Земля - наш спільний дім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93651  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віра Величко (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)  Літературно-письмовий твір "Верую!.."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93652  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернік Олена 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 "Пам'ять дощами вимило"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93653  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Збірник творів, музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, 
похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Найкраще - Ірина Зінковська та Володимир 
Будейчук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93654  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепейко Тетяна Іванівна, Жилінська Оксана Іванівна, Мельник 
Ольга Григорівна, Павленко Олена Пантеліївна, Алькема Віктор 
Григорович, Бай Сергій Іванович, Бардась Артем Володимирович, 
Бушуєв Сергій Дмитрович, Кабаков Юрій Борисович, Краснокутська 
Наталія Станіславівна, Кузнецова Інна Олексіївна, Маркіна Ірина 
Анатоліївна, Новікова Марина Миколаївна, Соболь Сергій 
Миколайович, Федулова Ірина 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)  Науковий твір "Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 
"Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У стандарті вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі 
знань 07 "Управління та адміністрування" для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти наведено загальну 
характеристику першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; обсяг 
кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти, та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93655  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепейко Тетяна Іванівна, Жилінська Оксана Іванівна, Мельник 
Ольга Григорівна, Павленко Олена Пантеліївна, Алькема Віктор 
Григорович, Бай Сергій Іванович, Бардась Артем Володимирович, 
Безгін Костянтин Сергійович, Бушуєв Сергій Дмитрович, Кабаков 
Юрій Борисович, Краснокутська Наталія Станіславівна, Кузнецова 
Інна Олексіївна, Маркіна Ірина Анатоліївна, Новікова Марина 
Миколаївна, Соболь Сергій Миколайович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 
"Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У стандарті вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі 
знань 07 "Управління та адміністрування" для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти наведено загальну характеристику 
другого (магістерського) рівня вищої освіти; обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93656  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
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 "Діалог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93657  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавиліна Ганна 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 "Основні підходи підготовки майбутніх фахівців дошкільної 
освіти з дітьми різновікової групи на заняттях з малювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розкрито основні закономірності підготовки майбутніх 
фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми різновікової групи на 
заняттях з малювання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93658  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавиліна Ганна 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 "Специфіка роботи з образотворчої діяльності з дітьми 
різновікової групи дошкільних навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93659  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавиліна Ганна 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 "Особливості використання кольору в малюнках дітей 
дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розкрито особливості використання дошкільниками кольору 
на заняттях з образотворчої діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93660  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавиліна Ганна 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 "Деякі особливості організації образотворчої діяльності в 
групах з різновіковим складом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розкрито 5 основних форм організації образотворчої діяльності 
в групах з різновіковим складом.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

22 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93661  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавиліна Ганна 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 "Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях 
изобразительной деятельности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93662  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Тетяна Олександрівна, Шевченко Олена Миколаївна, Козуб 
Галина 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)  Посібник для іноземних студентів І-ІІ курсів (соціокультурний аспект), 
І частина, "Читаємо українською"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лещенко Т. О. Читаємо українською :  посібник для 
іноземних студентів І-ІІ курсів (соціокультурний аспект), І частина / 
Лещенко Т. О., Шевченко О. М., Козуб Г. М. - Полтава : ФОП Гаража 
М. Ф., 2018. - 129 с. 

 
Анотація   

Посібник "Читаємо українською" (соціокультурний аспект) 
призначений для іноземних студентів І-ІІ курсів медичних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93663  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леушина Олена 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)  Курс лекцій "Менеджмент та маркетинг в освіті" (для студентів 
магістратури)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Леушина О. А. Курс лекцій "Менеджмент та 
маркетинг в освіті" (для студентів магістатури) / Уклад. О. А. 
Леушина. - Мелітополь, 2013. - 92 с. 

 
Анотація   

Курс лекцій "Менеджмент та маркетинг в освіті" розроблений для 
студентів магістатури Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького та включає тексти лекцій, 
глосарій та список використаних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93664  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ольга Анатоліївна, Коноваленко 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)  Навчальний посібник "Методична підготовка майбутнього вчителя до 
навчання англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарова О. А., Коноваленко Т. В. Методична 
підготовка майбутнього вчителя до навчання англійської мови : 
навчальний посібник. - Мелітополь : МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, 2019. - 248 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику наведено короткий зміст лекцій, орієнтовані 
розробки семінарських занять та питання для самостійної роботи. 
Навчально-методичне видання спрямоване на розвиток дослідницьких 
умінь майбутнього вчителя в галузі навчання англійської мови, 
формує необхідні компетентності фахівця для роботи із учнями 
початкової, середньої та старшої школи в рамках запровадження 
Концепції Нової української школи.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93665  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ольга Анатоліївна, Маслова 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 "Англійська мова для академічного 
спілкування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарова О. А., Маслова А. В. Англійська мова для 
академічного спілкування : навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. - Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2019. - 104 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник "Англійська мова для академічного 
спілкування" має на меті подальший розвиток мовної, мовленнєвої та 
соціокультурної компетенції студентів (ступінь вищої освіти - другий 
(магістерський)) та формування професійної траєкторії їх розвитку в 
різних видах мовленнєвої діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93666  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верховод Ірина Сергіївна, Леушина 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)  Монографія "Система соціально-професійної реабілітації та 
працевлаштування інвалідів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Верховод І. С., Леушина О. А. Система соціально-

професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні : 
Монографія. - Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2010. - 156 с. 

 
Анотація   

У монографії обґрунтовано необхідність розробки системного 
методологічного підходу до удосконалення соціально-реабілітаційного 
процесу, у межах якого розроблено науково-практичні рекомендації 
щодо створення цілісної системи соціально-професійної реабілітації 
інвалідів в Україні та формування механізму її реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93667  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів 
хеджування ризиків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ключка О. В., Богріновцева Л. М. Моделі 
ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування 
ризиків // Бізнес Інформ. - 2019. - № 2 (493). - С. 390-395. 

 
Анотація   

Метою статті є дослідження існуючих моделей ціноутворення 
фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93668  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "До питання визначення сутності ризик-менеджменту в банку"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93669  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронченко Ольга Володимирівна (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)  Стаття "До питання визначення сутності опціонів та їх ролі у 
структурі фінансових інструментів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воронченко О. В. До питання визначення сутності 

опціонів та їх ролі у структурі фінансових інструментів // Наукові 
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2016. - С. 
61-67. 

 
Анотація   

У статті розглядаються наукові підходи до визначення сутності 
опціонів та їх ролі у структурі фінансових інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93670  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронченко Ольга Володимирівна (псевдонім), 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)  Стаття "Сутність та закономірності розвитку ринку нерухомості в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Давиденко Н. М., Воронченко О. В. Сутність та 
закономірності розвитку ринку нерухомості в Україні // Науково-
практичний журнал "Практика та досвід". - 2017. - С. 5-7. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93671  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронченко Ольга Володимирівна (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)  Стаття "Особливості розвитку стандартів як інноваційної форми 
фінансування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воронченко О. В. Особливості розвитку стандартів як 
інноваційної форми фінансування // Вісник Хмельницького 
національного університету. Економічні науки. - 2016. - Том 2. - С. 182-
184. 

 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню змісту та особливостей розвитку 
стандартів як інноваційної форми фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93672  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похиленко 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)  Стаття "Поняття авіаційної діяльності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Похиленко І. С. Поняття авіаційної діяльності // 
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : 
Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 2019. - Том 3. - С. 
15-19. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93673  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Псюк Роман Михайлович, Полянська Алла Степанівна, Петренко 
Віктор 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 твір "Методика оцінювання складності виконуваної 
роботи керівника під час виконання функціональних завдань 
керівника, що враховує асиметрії, які виникають в умовах 
динамічності, складності та невизначеності середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93674  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Маркетинговая 
методика увеличения количества продаж и рекламы товаров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93675  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марина Спроуз (псевдонім), Аляров Віталій Вагифович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93676  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавеліна Дар'я Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Моргенштерн Діви Марії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монолог жінки, яка оповідає народженому синові про чотири життя, 
прожиті в різний історичний час. Осмислення становища жінки в точці 
військового конфлікту, а також поглянути на військовий конфлікт в 
Україні з широкої історичної перспективи, провести паралель з 
іншими конфліктами, що відбувалися в ХХ столітті на радянському і 
пострадянському просторі, показати абсурд і жах насильства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93677  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопатіна Ярослава Володимирівна, Гетьман Лариса Іванівна, 

Ліщишина 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)  Брошура "Призначення антиретровірусної терапії (задокументована 

інформація/локальний протокол/клінічний маршрут пацієнта)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено для підтримки впровадження в практичну діяльність 
медичних закладів положень наказу Міністерства охорони здоров'я 
України стосовно лікування і профілактики інфекції, спричиненої ВІЛ, 
в частині застосування антивірусних лікарських засобів у первинних 
пацієнтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93678  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риков Сергій Олександрович, Яременко Наталія Миколаївна, 
Харченко Лариса Борисівна, Ліщишина Олена Михайлівна, Шилкіна 
Олена Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Брошура "Комплексне обстеження ока та зору у дорослих 
(задокументована інформація/локальний протокол/клінічний маршрут 
пацієнта)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено для підтримки впровадження в практичну діяльність 
медичних закладів положень клінічної настанови "Комплексне 
обстеження ока та зору".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93679  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риков Сергій Олександрович, Яременко Наталія Миколаївна, 
Харченко Лариса Борисівна, Ліщишина Олена Михайлівна, Шилкіна 
Олена Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Брошура "Комплексне обстеження ока та зору у дітей 
(задокументована інформація/локальний протокол/клінічний маршрут 
пацієнта)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено для підтримки впровадження в практичну діяльність 
медичних закладів положень клінічної настанови, заснованої на 
доказах, "Комплексне обстеження ока та зору".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93680  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщишина Олена Михайлівна, Марценковський Ігор Анатолійович, 
Рубцова Євгенія Ігорівна  
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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 "Розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю у дітей та 
підлітків (задокументована інформація/локальний протокол/клінічний 
маршрут пацієнта)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено з метою впровадження в практичну діяльність медичних 
закладів положень клінічної настанови, заснованої на доказах, "Розлад 
із дефіцитом уваги та гіперактивністю у дітей та молоді".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93681  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риков Сергій Олександрович, Алєєва Наталя Миколаївна, Ліщишина 

Олена Михайлівна, Шилкіна Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Ведення та лікування косоокості (задокументована 

інформація/локальний протокол/клінічний маршрут пацієнта)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено для підтримки та впровадження в практичну діяльність 
закладів охорони здоров'я ключових доказових положень, що 
знаходяться у вільному доступі, з метою поліпшення якості медичної 
допомоги пацієнтам з косоокістю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93682  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костилєва Наталія Михайлівна, Коросташов Денис Дмитрович, Галай 
Ярослав Сергійович  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "STRDNCE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93683  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  The Moon (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 "Мости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про романтичні відносини між двома молодими людьми. Про 
перші відноси та їх розрив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93684  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижева Надія 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 "Історія суднобудування на теренах України (від давніх до 

новітніх часів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рижева Н. О. Історія суднобудування на теренах 
України (від давніх до новітніх часів) - К.: ПП Сергійчук М. І., - 2008. - 
476 с. 

 
Анотація   

У монографії розкривається зародження та розвиток суднобудування в 
Україні на тлі певних соціально-історичних процесів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93685  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керуюча програма вимірювача параметрів 
обертального руху шнека для зневоднення твердих побутових відходів 
у сміттєвозі на базі мікроконтролерної плати Arduino Uno R3"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати вимірювання параметрів обертального 
руху шнека для зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93686  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний посібник "Музичні цеглинки - цікавинки для дитинки. 
Ігри, вправи, танці, пісні" ("Музичні цеглинки - цікавинки для 
дитинки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірнику представлені ігри, вправи, танці, пісні з використанням 
конструктора для дітей дошкільного віку. До збірки додається 
компакт-диск з фонграмами пісень плюс- мінус (з голосом і тільки 
фонограма).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93687  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архіпов Олександр Юрійович, Липовенко Євген 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 "CORD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
CRM-система для автоматизації та організації роботи з ведення 
судових справ юридичними компаніями з метою підвищення 
ефективності їх співробітників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93688  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович (заслужений артист України)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ти Одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання, створена у жанрі сучасної поп-музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93689  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Матінко рідна!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична комедія з щасливим кінцем про прикрості долі в пошуках 
сімейного щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93690  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Математична абетка: зошит-тренажер № 1. 1 
клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Математична абетка: зошит-тренажер 

№ 1 / С. І. Якименко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. - 48 
с. 

 
Анотація   

Зміст посібника відповідає державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93691  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Педагогічні технології в початковій школі. 
Збірник інтерактивних вправ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогічні технології в початковій школі. Збірник 
інтерактивних вправ : методичний посібник / С. І. Якименко, Н. В. 
Іванець. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2018. - 85 с. 

 
Анотація   

Мета посібника - сприяти оволодінню студентами знань про сучасні 
ефективні технології інтерактивного навчання, про методику їх 
застосування під час організації навчання здобувачів освіти І ступеня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93692  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Математична абетка: зошит-тренажер № 2. 1 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Математична абетка: зошит-тренажер 
№ 2 / С. І. Якименко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. - 32 
с. 

 
Анотація   

Зміст посібника відповідає державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93693  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Післяабетковий період: зошит-тренажер. 1 клас"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Післяабетковий період: зошит-
тренажер / С. І. Якименко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 
2019. - 96 с. 

 
Анотація   

Зміст посібника відповідає державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93694  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Абетка : зошит для письма. 1 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Абетка : зошит для письма /  
                                                            С. І. Якименко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. - 40 с. 
 
Анотація   

Зміст зошита відповідає державному стандарту початкової освіти та 
типовим освітнім програмам МОН України з української мови в 
першому класі початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93695  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інтегрований навчальний посібник "Зошит "Доабетковий період"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Українська мова: зошит: доабетковий 
період / С. І. Якименко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 
24 с. - (Серія "Світ, в якому я живу"). 

 
Анотація   

Зміст посібника відповідає державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93696  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник до практичних та семінарських 
занять "Загальна екологія (та неоекологія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали для підготовки до семінарських занять та завдання 
до практичних робіт з курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93697  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грідасова Марія Вадимівна (Олійник М. В.), Башта Іван Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Міжнародний досвід боротьби з корупційними 
ознаками у спорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню міжнародного досвіду боротьби з 
корупційними ознаками у спорті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93698  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Кримінально-правова та кримінологічна 
характеристики злочинної діяльності на підприємствах охорони 
здоров'я"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена комплексному вивченню кримінально-правових і 
кримінологічних проблем протидії злочинності у сфері охорони 
здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93699  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Ксьонжик Ірина Володимирівна, 
Сирцева Світлана Володимирівна, Пісоченко Тетяна Сергіївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Виробнича 
практика з публічних закупівель. Методичні рекомендації щодо 
проходження практики та підготовки звіту здобувачами вищої освіти 
ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної 
форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93700  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьома Віталій Вікторович, Пісоченко Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Облік 
зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації для 
виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти ступеня 
"магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" заочної форми 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93701  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коростій Володимир Іванович, Блажіна 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 "Опитувальник для оцінки соціального 
функціонування та якості життя хворих на епілепсію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Напівстуктуроване інтерв'ю з елементами клінічної рейтингової 
шкали, призначеної для комплексної оцінки якості життя та 
психосоціального функціонування хворих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93702  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Єгор Ігорович, Циганенко Ярослав 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 "Програмне забезпечення "Dots Platform"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для бізнесу, що функціонує в сфері 
замовлення та доставки товарів чи послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93703  
 
Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, Залізецький 
Василь Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для опрацювання 
даних дистанційно-розподілених систем та пошуку об'єктів на 
місцевості" ("CGE service")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоноване програмне забезпечення дозволяє: знаходити та 
відображати на карті найближчі до місцезнаходження користувача 
об'єкти, здійснювати пошук відносно заданої координати та радіусу 
пошуку, здійснювати пошук в межах певної місцевості (населеного 
пункту, району тощо), відображати межі заданої території та де 
здійснюється пошук в реальному часі, отримувати усі типи об'єктів, 
передбачені сервісом Googlt Places API, визначати координати для 
наступної області пошуку, для розміщення сейсмографа або ж 
координату та напрямок для переміщення БПЛА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93704  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, Залізецький 
Василь Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для побудови 
складних географічних полігонів довільної форми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Запропоноване програмне забезпечення дозволяє будувати складні 
географічні полігони довільної форми. Фігури можуть перетинатися, є 
можливість створювати фігуру в фігурі, а також можна будувати 
інверсні фігури, що утворюють в середині іншої фігури пусті ділянки. Є 
можливість переключатися між картами Google Maps та 
OpenStreetsMap. Для опису геометрії фігур можна використовувати 
GDI+, Google Maps JavaScript API, KLM або Leaflet.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93705  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "Amavit"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою графічне зображення з включенням, накресленими 
індивідуальним художнім прийомом літерами неформального  
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комічного шрифту слова "Amavit", перші дві літери якого - червоного 
кольору, а решта - синього, і над кінцевим закругленням другої, 
нестійкого вигляду, літери слова нависають дві паралельні дужки, що 
символічно зображають її резонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93706  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій до анімаційного фільму "Свіжина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комедія про українську родину. Батько та мати розлучені, у батька 
немає часу бути з дитиною, хлопчик залишається дома на самоті. Він 
починає шукати пригоди на кухні та зустрічає там незвичайного 
таргана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93707  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбова Юлія Анатоліївна, Вертійчук 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)  Науковий твір "Спосіб спростування кредо про шкідливість для 
людей продуктів із великим вмістом  холестерину"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана модель споживання холестеринвмісних продуктів без термічної 
обробки, тобто сирими, і сумарно більше порівняно з офіційними 
рекомендаціями, зокрема по 1, 2, 3, 4, 5, 6 яєць щодня, по 365-2000 штук 
за рік (із поступовим збільшенням). Кров'яний тиск, холестерин у 
крові, інші медичні показники людей нормалізуються. Поточні 
захворювання в травних органах зникають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93708  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Савенко Вячеслав Якович, Чечуга 
Олександр Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дренажні конструкції земляного 
полотна на автомобільних дорогах загального користування. 
Архітектурно-будівельні креслення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено архітектурно-будівельні креслення для проектування 
дренажних конструкцій земляного полотна на автомобільних дорогах 
загального користування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93709  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Савенко Вячеслав Якович, Чечуга 
Олександр Сергійович, 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 "Настанова з проектування дренажних 
конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз і узагальнено вітчизняний та іноземний досвід, 
технічну інформацію з використання дренажних конструкцій мілкого 
закладання, на основі чого було розроблено настанову з проектування 
дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93710  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Чечуга Олександр Сергійович, Савенко 
Вячеслав Якович, Бубела Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

42 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Альбом типових проектних рішень 
конструкцій земляного полотна автомобільних доріг загального 
користування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено альбом типових проектних рішень конструкцій земляного 
полотна на автомобільних дорогах загального користування, який 
дозволить удосконалити та спростити процес індивідуального 
проектування заходів з регулювання водно-теплового режиму 
земляного полотна автомобільних доріг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93711  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чечуга Олександр Сергійович  
 
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 "Методика проектування круглих 
водопропускних труб на автомобільних дорогах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику проектування круглих водопропускних труб на 
автомобільних дорогах, яка oснована на використанні числових 
методів теорії пружності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93712  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Вячеслав Якович, Чечуга Олександр Сергійович, Луцька 
Віра 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 "Методика розрахунку гідроботанічних 
майданчиків при здійсненні очищення стічних вод із поверхні 
автомобільних доріг і мостових споруд"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику розрахунку гідроботанічних майданчиків при 
здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і  
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мостових споруд на основі узагальненого вітчизняного та іноземного 
досвіду, враховано технічну інформацію з розрахунку гідроботанічних 
майданчиків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93713  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру  "Методология 
психокоррективного коучинга от Шамиля Фаталиева"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93714  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт Multisearch.io" 
("Multisearch.io")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт створений для аналізу даних клієнтів з 
подальшим індексуванням. Дані можуть бути вилучені із заголовків, 
тексту сторінки або спеціальних полів - метатегів. Інформація 
зберігається в індексній базі для використання в подальших запитах, 
що дозволяє швидко знаходити результати за запитом користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93715  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сайко Олег Федорович, Іванов Андрій Миколайович, Накидайло 
Олександр Радіонович, Рябошапка Сергій 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 "Мобільний додаток "AutoClub365" 
("Club365")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для зручності водіїв під час руху на 
дорогах та за її межами. Основний функціонал мобільного додатку: 
допомога в дорозі; знижки та послуги; інформація по автомобіляx; 
екстрені виклики; юридична консультація; карта компаній; знижки на 
паливо; автопідбір і продаж авто; місцезнаходження авто; камера 
спостереження за офісом; автострахування онлайн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93716  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожець Максим Олександрович, Ільчук Світлана Петрівна  
 
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)  Твір, створений для сценічного показу, "Повелитель дитячих мрій"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це масштабне шоу, феєрична вистава, що включає в себе поєднання 
циркового та танцювального мистецтва з театралізованим шоу.  
Неймовірна історія двох сестер Ії та Мії в Королівстві Повелителя 
дитячих мрій з унікальними декораціями, яскравими костюмами та 
музичним супроводом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93717  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосін Михайло Сергійович, Мошинський Ростислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Проект технічних умов "Гусениці 675-35-СБ123КР бойової машини 
піхоти БМП-2. Технічні умови ТУ У В 30.4-35701461-001:2014"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93718  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Регулювання валютного курсу як передумова економічного 
зростання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Світова фінансово-економічна криза, що тривала упродовж 2008-2009 рр., 
виявила серйозні невідповідності між макроекономічною політикою та 
реальними господарськими процесами в умовох зростаючої 
глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93719  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Обучающий бизнес ІТЕА. Процессы и процедуры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93720  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дистанционная модельная школа 
посредством онлайн ресурса (Интерактивной Платформы для 
преподавания)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана дистанційна модельна школа, що не має аналогів у світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93721  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіянюк Олександр Іванович, Гладь Іван 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 твір "Методика енергетичного обстеження 
електронасосних агрегатів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методиці розглянуто послідовність проведення енергетичного аудиту 
електропривідного насосного агрегату, що забезпечує циркуляцію води 
з метою її очищення в системі водопостачання басейну. Очисні фільтри 
в контурі циркуляції чинять гідравлічний опір потоку циркуляційної 
рідини, що змінює коефіцієнт корисної дії електроприводу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93722  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
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 "Програма встановлення еквівалентності між 
реченнями оригінального і перекладного текстів "ЕкваЛайнер" 
("ЕкваЛайнер")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для форматування двох текстів, що мають 
ідентичний зміст, у вигляді пар еквівалентних речень. Встановлення 
еквівалентних відношень між реченнями вихідного і цільового файлів 
відбувається за статистично-ймовірнісними показниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93723  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник літературних творів "Зимние сказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить казки "Дух Рождества" та "Розовая снежинка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93724  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Світлана Петрівна  
 
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)  Опорний конспект лекцій "ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Динамічність сучасної економічної системи обумовлює потребу 
постійного контролю внутрішнього середовища суб'єкта 
господарювання. Внутрішньогосподарський контроль в цьому аспекті 
дозволяє забезпечити системний та глибинний характер контрольних 
процедур відповідно до основних завдань, поставлених перед ним 
системою менеджменту підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93725  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штифурак Віра Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опорний конспект лекцій "ПСИХОЛОГІЯ ТОРГІВЛІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей "Психологія 
торгівлі" є курсом засвоєння фундаментальних психологічних знань, 
входження в проблематику психології та контекст майбутньої 
професійної діяльності, формування практичних навичок 
психологічного дослідження і професійно важливих особистісних 
властивостей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93726  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Руслана Миколаївна, Гриньова Марина Вікторівна, Гриньов 
Роман Станіславович, Школяр Сергій Петрович  

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

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

твору (творів)  Брошура "Технологія озеленення подвір'я закладу освіти як основа 
екологічного навчання і виховання учнівської та студентської молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, що розкриває актуальну проблему, а саме 
технологію озеленення подвір'я закладу освіти, яка включає знання 
про природно-кліматичні особливості регіону, функціональні зони 
території навчального закладу, функції зелених насаджень та 
відповідний асортимент рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93727  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко В'ячеслав Васильович, Москаленко Альона Сергіївна, 
Зарецький Микола Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Стекований інформаційно-екстремальний 
класифікатор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму реалізовано для одноплатних комп'ютерів під управлінням 
операційної системи Uduntu з встановленим інтерпретатором Python  
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3.6. Він містить реалізацію алгоритму швидкого машинного навчання 
та стекінгу класифікаційної моделі на основі двійкового кодування 
ансамблем дерев рішень і побудови радіально-базисних вирішальних 
правил.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93728  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Кольоровий дизайн інтерфейсу веб-сайту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93729  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ждан В'ячеслав Миколайович, Голованова Ірина Анатоліївна, Хорош 
Максим Вікторович, Оксак Григорій Анатолійович, Ткаченко Ірина 
Михайлівна, Товстяк Марія Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні основи організації первинної 
профілактики хвороб системи кровообігу на популяційному, груповому 
та індивідуальних рівнях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серцево-судинні захворювання є основною причиною інвалідизації та 
смертності в усьому світі. Згідно з даними Всесвітньої організації 
охорони здоров'я щорічно від інфаркту міокарда та інших захворювань 
серцево-судинної системи помирає близько 17 мільйонів осіб. Серцево-
судинна патологія займає провідне місце в структурі всесвітньої 
епідемії неінфекційних хвороб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93730  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93731  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій програми "Звезда на колёсах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі знаменитість на автомобілі, що був у її житті першим, шукає в 
місті машину, що належить їй зараз. У цьому їй допомагає 
ведучий/ведуча, який/яка під час поїздки, окрім загальних запитань 
про автомобільне життя знаменитості, поставить 3 спеціальні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93732  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронцов Микита Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідження коефіцієнту динамічної 
кореляції" ("KDK-2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93733  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронцов Микита Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання синтетичних кривих 
багатозондового індукційного зондування" ("МСК-БІЗ-2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93734  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронцов Микита Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розв'язання оберненої задачі 
бокового каротажного зондування" ("InBKZ-2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93735  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронцов Микита Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання синтетичних кривих 
багатозондового каротажного зондування" ("МСК-БКЗ-2019")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

МСК-БКЗ-2019 моделює діаграми апаратури електричного бокового 
зондування в різних геологічних розрізах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93736  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Модель управління якістю професійно-педагогічних знань 
майбутніх педагогів в процесі підготовки у вищій школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті порушена проблема якості професійно-педагогічних знань 
майбутніх педагогів в процесі підготовки у вищій школі, що 
визначається методологією організації цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93737  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Ефективність методики формування системності професійно-
педагогічних знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті надано результати теоретичного й експериментального 
дослідження з проблеми формування в майбутніх вихователів дітей 
дошкільного віку системності професійно-педагогічних знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93738  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Вячеславівна  
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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 "Структура и содержание модели управления качеством 
профессиональных знаний будущих педагогов в учебном процессе 
высшей школы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлені результати теоретичного і експериментального 
дослідження проблеми формування у майбутніх педагогів системності 
професійно-педагогічних знань. Логічно обґрунтовані педагогічні 
умови, етапи досягнення цієї якості знань в процесі підготовки 
майбутніх педагогів у закладах вищої освіти, описана методика 
формування системності професійно-педагогічних знань студентів 
факультету дошкільної педагогіки та психології, результати та методи 
оцінювання її ефективності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93739  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Методика формування системності професійно-педагогічних 
знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті надано результати дослідження з проблем формування у 
майбутніх вихователів системності професійно-педагогічних знань. 
Розкрито педагогічні умови, етапи і методику формування цієї якості 
знань в процесі підготовки майбутніх вихователів у виші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93740  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Роман Анатолійович, Павлова Тетяна Сергіївна, Левкович 
Оксана 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 "Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів 
цінних паперів з позицій моделі "Les economies de la grandeur" 
французького соціологічного неоінституціоналізму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Повлов Р. А. Кредитні рейтингові агентства та 

фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі "Les 
economies de la grandeur" французького соціологічного 
неоінституціоналізму / Р. А. Павлов, Т. С. Павлова, О. В. Левкович // 
Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму 
менеджменту та логістики суб'єктів підприємства в системі 
економічної безпеки України : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. 
Гринько. - Дніпро : Біла К. О., 2017. - С. 417-435.  

 
Анотація   

Розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агенств 
на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано 
перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агенств з 
позиції моделі "Les economies de la grandeur" нового соціологічного 
французького інституціоналізму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93741  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левкович 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 "Інформаційні сигнали в економічних субсистемах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левкович О. В. Інформаційні сигнали в економічних 
субсистемах / О. В. Левкович // Ефективна економіка. - 2017. - № 7. - 
Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5699  

 
Анотація   

У даній статті досліджуються особливості інформаційних сигналів в 
економічних субсистемах. Поглиблено сутнісну інтерпретацію поняття 
"макроекономічний інформаційний сигнал". Доповнено систему ознак 
для класифікації макроекономічних інформаційних сигналів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93742  
 
Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

55 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Транспортна інтернет-платформа LADING" 
("Система Lading")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена для автоматизації процесу 
формування, публікації, пошуку та оформлення замовлення на 
перевезення вантажів автомобільним транспортом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93743  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Стан здоров'я майбутніх учителів та вектори його 
оптимізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охарактеризовано стан здоров'я майбутніх вчителів, які навчаються в 
педагогічних навчальних закладах. Встановлено, що за період 
навчання під дією несприятливих соціально-гігієнічних чинників 
спостерігаються негативні тенденції у стані здоров'я у студентської 
молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93744  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акічев Шаміль Мулламович  
 
Повне ім'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 "Пам'ятні дати з історії Конотопщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга є впорядкованим хронологічним викладом відомостей з 
історії Конотопщини від давнини і до 1941 р. Містить архівні та газетні 
матеріали Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Чернігова, Ніжина, Сум, 
Конотопа, які збирались автором 30 років, щоб знайти маловідомі та 
невідомі факти про Конотопщину.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93745  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис повнометражного фільму "ЕВАКУАЦІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93746  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біловодська 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)  Монографія "Маркетингова політика розподілу інноваційної 
продукції промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу 
інноваційної продукції промислових підприємств : монографія / О. А. 
Біловодська. - Київ : "Центр учбової літератури", 2018. - 462 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової 
політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93747  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович, Прядко Олександр 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 "Віртуальна реальність: від технології до мистецтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93748  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головніна Олена Германівна  
 
Повне ім'я або 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 людським капіталом: теорія, методологія, 
моделювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячена теоретико-методологічним, методичним основам 
управління, формування людського капіталу в умовах різних форм 
організації суспільства та інноваційних змін з врахуванням його 
структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93749  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталі Вадіс (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)  Двомовна збірка поезій "Просто ли быть..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93750  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонов Володимир Валентинович, Чуприна Євген Миколайович, 
Сохацька Олена Вікторівна, Прохоров Сергій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 
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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 "Підсистема "Сховище аналітичних даних та 
довідників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спрямована на забезпечення накопичення, обробку, інтеграцію 
інформаційних джерел бюджетної, статистичної інформації та 
підготовку бюджетних даних та аналітичної інформації в Міністерстві 
фінансів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93751  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juli Miron (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 "Забей. 37 упражнений, которые выведут тебя на новый 
уровень мышления"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93752  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Обожание или порыв к совершенству"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93753  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заєркова Наталія Віталіївна, Трейтяк Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і 
батьків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93754  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Кузьменко Оксана Михайлівна, 
Майкова Еліна Вільгельмівна  

 
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)  Навчально-методичний посібник "Міжнародні економічні відносини: 
тестові завдання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить тести, які розроблені по всіх темах курсу та призначені для 
контролю знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93755  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісенних текстів "Палітра почуттів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

22 пісенних тексти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93756  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олександр Петрович (Олександр Коваленко Гольфстрім), 
Трибухівський В'ячеслав Анатолійович (Трибухівський СЛАВА)  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Заявка на літературний сценарій 
телевізійного серіалу "Студія звукозапису" ("Студія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93757  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Гордієнко Ірина Олександрівна  
 
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)  Науково-методичний твір "Комплекс методик діагностики 
формально-динамічних компонентів самоприйняття: "Експрес-
діагностика конституційних компонентів самоприйняття"; 
"Психологічна диспозиція конституційних показників самоприйняття"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами на основі теоретико-емпіричного аналізу самоприйняття як 
властивості особистості в контексті континуально-ієрархічної концепції 
структури особистості отримана інформація про характеристики 
самоприйняття та його прояви.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93758  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-методичний твір "Комплекс методик діагностики якісних 
компонентів самоприйняття: "Експрес-діагностика якісних 
компонентів самоприйняття"; "Індивідуальна композиція якісних 
показників самоприйняття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами на підставі теоретико-методологічного аналізу 
самоприйняття як властивості особистості розроблено комплекс 
психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення якісних 
характеристик самоприйняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93759  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Микола Дмитрович, Дьяченко Сергій Валентинович, 
Морозов Едуард Вікторович, Матвіїшин Володимир Євгенович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Технічні умови" (Автоматизована система 
для реєстрації та контролю за послугами, які виникають в процесі 
приєднання споживачів до електричних мереж)" ("Технічні умови")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93760  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дурмасенко Олег Леонідович (Гліб Гржибовський)  
 
Повне ім'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 "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" ("Забіг на честь 
Героїв")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щорічний символ - малюнок проведення Забігу на честь загиблих 
героїв України АТО/ООС.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93761  
 
Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неупокоєв Руслан Валентинович  
 
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)  Постановка вистави-мюзиклу "Лікар Айболить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вистава-мюзикл для театру ляльок за мотивами творів К. І. Чуковського.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93762  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неупокоєв Руслан Валентинович  
 
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 для театру ляльок "A Mouse And The Pink Ribbon або Мишка та 
рожева стрічка" ("Мишка та рожева стрічка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'єса об'єднує у собі гру та урок англійської мови. В основу сюжету 
покладена історія, мотиви якої перегукуються із англійською 
народною казкою "Гонорова миша", проте сюжет є лише приводом для 
дітей, щоб вивчити нові англійські слова у пошуках друзів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93763  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неупокоєв Руслан Валентинович  
 
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 для театру ляльок "Чарівна стежина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтерактивна історія про кошенят, що загубилися у великому місті, 
яким глядачі допомагають добратися додому та вивчити правила 
дорожнього руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93764  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неупокоєв Руслан Валентинович  
 
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 для театру ляльок "Про Івана Багатого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Українська версія історії про кота у чоботях. Кіт, якого ображає його 
господар Іван Багатий, через низку пригод організовує останньому 
щасливе життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93765  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неупокоєв Руслан Валентинович  
 
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 для театру ляльок "Зірочка з неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У п'єсі розгортається історія, що трапилась у ніч перед святом 
Миколая. Дві сестрички проявляють різне ставлення до цінностей 
свята та мають різні бажання. Прагнення молодшої сестри отримати 
зірочку з неба - наслідок нестачі уваги, але диво сестринської любові 
руйнує скепсис та егоїзм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93766  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаренкова Галина Михайлівна, Головко Олена Григорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської 
справи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичний підхід визначення 
кризових ознак у розвитку банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє всебічно проводити аналіз функціонування банків щодо 
визначення їх фінансової стабільності та виникнення кризових ознак у 
такому розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93767  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаренкова Галина Михайлівна, Головко Олена Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської 
справи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичний підхід щодо визначення 
оцінки фінансової стабільності банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір можна вважати основою узагальнення щодо проведення 
порівняльного аналізу стабільного як банку, так і сукупності банків, 
що дозволяє об'єктивно визначити різні підходи для подолання 
кризових явищ у сфері банківської діяльності та ґрунтовно визначити 
доцільність застосування тих або інших інструментів впливу з метою 
досягнення стабільного розвитку банків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93768  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Євген Євгенійович, Гараєв Денис Геннадійович, Акуленко 
Олександр Олександрович, Клімкін Антон Вікторович  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Спортивний Кривбас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93769  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Положій Євген Вікторович, Положій Анна 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)  Тритмент документального фільму "Ключі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Як людина втрачає свій дім? Яким чином втрачає останню надію 
повернутися туди? Коли, в який момент, у людини, яка втратила 
домівку, всередині щось ламається і вона губить ключ від самої себе? 
Як знову віднайти свій дім? Як знайти дорогу до нього? Впізнати ті 
самі, єдині двері, що потрібно відкрити своїм ключем?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93770  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томащук Соломія Андріївна, Дунай Юрій Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "МІЖ НАМИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Саші двадцять вісім і вона веде безтурботний спосіб життя. Майже 
щовечора Саша відвідує нічні клуби, де продає наркотики. А ще у Саші 
є коханець Артем, з яким Саша зраджує своєму чоловіку Захару. Захар 
- ветеран війни на сході України, у Києві має декілька барів і готується 
до відкриття нового... 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93771  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Аліса Олександрівна  
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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)  Літературний сценарій повнометражного документального фільму 
"Донбас-Гімалаї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Донбас-Гімалаї" - документальний повнометражний фільм про першу 
в Україні реабілітаційну експедицію в Гімалаї для дітей, що 
постраждали від війни на сході України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93772  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусаревич Сніжана Анатоліївна, Попко Владислав Володимирович  
 
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 короткометражного ігрового фільму "Сіль для моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сіль для моря - це історія  про чотирнадцятирічну дівчину Лізу, яка 
стала об'єктом цькування та втратила сенс життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93773  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Юрій Іванович (ShS), Шатохіна Ірина Олександрівна 
(Мар'яна Кицько), Христевич Любов Петрівна  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Іван Лисяк-Рудницький. Історія 
інтелектуала"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм розповідає про професора історії Івана Лисяка-Рудницького.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93774  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний опис (з описом персонажів) проекту "Суперкопи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний проект "Суперкопи" включає в себе опис персонажів: 
"Суперкопи. Реванш", "Суперкопи. Повернення", "Суперкопи. Знову 
разом", "Суперкопи. Перезавантаження", "Нью Суперкопи", 
"Суперкопи 4.0", "Суперкопи. Рестарт", "Нові суперкопи", 
"Суперкопи. Нова кров", "Суперкопи. Знову в строю", "Суперкопи. 
Нова версія", "Суперкопи. Нова історія", "Суперкопи. Нове", 
"Суперкопи. Точка відліку", "Суперкопи. Апгрейд". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93775  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бланк Антон 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)  Графічний твір "KHARKOV TOP TEAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93776  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Пісня "Зірка" являє собою легкий та позитивний музичний твір, 
розрахований на молодіжну аудиторію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93777  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Софія Володимирівна  
 
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 "Катерина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір, створений Лук'яненко Софією Володимирівною на 
слова поеми Тараса Григоровича Шевченка "Катерина" (1838-1839).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93778  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Балканські мотиви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки "Балканські мотиви" включені наступні музичні твори: 
"Мелодія для тромбона і труби"; "Фантазія"; "Політ"; "Хора Фанфари 
Купали"; "Хора для труб".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93779  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Книга "Возмездие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93780  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Віктор Георгійович  
 
Повне ім'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 "Позитивная, то есть Научно-организованная, научно-
обоснованная, научно-необходимая, диалектическая Технология 
Познания, "Природы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі автор пояснює: 1. Що таке Інтелектуальний Інструмент 
Пізнання Природи під назвою Позитивна, тобто Науково-
організаційна, науково-обґрунтована, науково-необхідна, діалектична 
Технології Пізнання Природи. 2. Що таке Інтелектуальний Інструмент 
Пізнання Природи під назвою Негативна, тобто антинауково-
організована, науково необґрунтована, діалектична Технології 
Пізнання Природи. 3.  З яких складових частин складається 
Позитивна, тобто Науково-організаційна, науково-обґрунтована, 
науково-необхідна, діалектична Технології Пізнання Природи або 
Негативна, тобто антинауково-організована, науково необґрунтована, 
діалектична Технології Пізнання Природи. 4. Надає приклади 
практичного застосування  Позитивної, тобто науково-організаційної, 
науково-обґрунтованої, науково-необхідної, діалектичної Технології 
Пізнання Природи, а також приклади практичного застосування 
Негативної, тобто антинауково-організованої, науково 
необґрунтованої, що не є науково-необхідною, діалектичної Технології 
Пізнання Природи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93781  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Farewell, "Castrated other": gender medicine and deconstruction 
strategies of postmodernism"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чуйкова О. В. Farewell, "Castrated other": gender 

medicine and deconstruction strategies of postmodernism / Anthropological 
Measurements of Philosophical Research. - 2019. - № 15. - С. 30-39.   

 
Анотація   

На базисі філософії та біомедичних інновацій з'явився новий напрямок 
- гендерна медицина, яка прибрала редукцію жінок до метафізичного 
суб'єкта, "кастрованого іншого", та підвищила якість здоров'я та 
довгостроковість життя жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93782  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісніченко Наталя Миколаївна, Павленко Людмила 
Володимирівна, Яремчук Наталія Вікторівна, Павлюк Надія 
Леонідівна, Ковалевська Анастасія Володимирівна, Пуленко Ірина 
Анатоліївна, Петров Ігор Леонідович, Романенко Тетяна Іванівна, 
Васильєва Галина Василівна, Маєв Андрій Петрович, Іванько 
Олександра Олегівна  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Конспект спеціалізованого тренінгового семінару 
в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування "Іншомовна комунікація у підготовці 
публічних службовців: Європейський досвід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений конспект є навчальним матеріалом, який містить опис 
основних закладів, що реалізують програми підготовки з публічного 
управління; аналіз програм підготовки з іншомовною складовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93783  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, Колісніченко Наталя Миколаївна, Попов 
Микола Петрович, Дробот Ігор Олександрович, Давтян Степан 
Гургенович, Мустафаєва Ельзара Талятівна, Сокур Наталя 
Володимирівна, Липовська Світлана Олексіївна, Піроженко Наталія 
Вікторівна, Костенюк Наталя 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, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Комплекс аналітичних та методичних матеріалів 
щодо особливостей формування спроможних територіальних громад у 
місцях компактного проживання національних меншин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений Комплекс містить визначення принципів, підходів, 
напрямів та моделей відповідних заходів, пропозиції щодо внесення 
змін до діючого законодавства, а також відповідний геокартографічний 
матеріал.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93784  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуйкова 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 "Прощай, "Кастрированный другой": гендерная медицина и 
стратегии деконструции постмодернизма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На базисі філософії і біомедичних інновацій з'явився новий напрямок - 
гендерна медицина, яка прибрала редукцію жінок до метафізичного 
суб'єкта, "кастрованого іншого", та підвищила якість здоров'я та 
довгостроковість життя жінок.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93785  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Роман Віталійович  
 
Повне ім'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 "Hourse of Freedom"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Hourse of Freedom" - твір, намальований фарбами на 
полотні, характеризується завершеним характером, самостійним 
художнім значенням.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93786  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Євгеній Вікторович  
 
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)  Складений твір "Збірник ілюстрацій для виконання контрольно-
екзаменаційних робіт з Правил дорожнього руху України, основ 
безпеки дорожнього руху, будови автомобіля та безпеки водіння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник ілюстрацій для виконання контрольно-екзамеційних робіт з 
Правил дорожнього руху України, основ безпеки дорожнього руху, 
будови автомобіля та безпеки водіння призначений для підготовки, 
контрольних робіт та іспитів водіїв всіх категорій в автошколах та 
інших навчальних закладах та самостійної підготовки для отримання 
посвідчення водія.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93787  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилко 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 "Система управління виставковою діяльністю як 
забезпечення розвитку підприємства-експонента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кирилко Н. М. Система управляння виставковою 
діяльністю як забезпечення розвитку підприємства-експонента // 
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія 
"Економіка". - 2016. - С. 75-79.  

 
Анотація   

В процесі дослідження обґрунтовано роль та значення формування 
ефективних систем управління виставковою діяльністю промислових 
підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93788  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилко 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 "Теоретичні аспекти організації виставкової 
діяльності підприємства-експонента - еволюція наукових підходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кирилко Н. М. Теоретичні аспекти організації 
виставкової діяльності підприємства-експонента - еволюція наукових 
підходів // Економіка та суспільство. - 2017. - № 13. - С. 481-487. 

 
Анотація   

У статті наведено результати досліджень із питань еволюції наукових 
підходів до виставкової діяльності підприємства-експонента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93789  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилко 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 "Оцінювання виставкової активності промислового 
підприємства з використанням методу аналізу ієрархій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кирилко Н. М. Оцінювання виставкової активності 
промислового підприємства з використанням методу аналізу ієрархій // 
Економічний простір. Збірник наукових праць. - 2016. - Випуск № 108. - 
С. 214-225. 

 
Анотація   

У статті розглянуті основні форми участі у виставкових заходах 
промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93790  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Алгоритм проведення аналізу результативності виставкової 
діяльності підприємства-експонента в контексті інноваційного 
розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлені питання щодо аналізу результативності 
виставкової діяльності підприємства-експонента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93791  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Управління прийняттям рішення щодо участі у виставкових 
заходах підприємств легкої промисловості на базі застосування методу 
"decision tree"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кирилко Н. М. Управління прийняттям рішення 
щодо участі у виставкових заходах підприємств легкої промисловості 
на базі застосування методу "decision tree" // Інноваційна економіка. - 
2015. - Випуск № 5. - С. 144-152.  

 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу в 
удосконаленні чинних інсвестиційних механізмів розвитку регіонів. 
Виокремлено головні завдання, які потрібно вирішити для 
удосконалення інвестиційного механізму розвитку регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93792  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подулько Юрій Володимирович  
 
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 "Відчуття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "В мажорних тонах", "Весь світ загас", "Винувата 
собі ти сама", "Вона відчуває посвому", "Захисник Вітчизни", "Ідеал", 
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"Мить", "Моя майбутня зустріч", "Найдорожча", "Не втікай від неї", 
"Не втікай", "Не знаєш ти чому", "Нонсенс", "Почуття", "Пробач", 
"Ранок спогадів", "Розвід", "Світ повен чудес", "Сьогодні ми разом", 
"Таємниця", "Таке воно є моє життя", "Твій далекий друг", "Тільки 
любов поєднає нас", "Цей стан мене несе", "Щастя", "Я до тебе не 
прийду", "Яка на все життя".     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93793  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Well Hello"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93794  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Піскарьова (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)  Синопсис програми "Загадаю Миколаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93795  
 
Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Авторская методика индивидуального 
сопровождения клиентов по программе коррекции веcа с учетом 
Лунных Фаз и Зодиакальных особенностей организма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська методика індивідуального супроводу клієнтів за програмою 
корекції ваги з урахуванням місячних фаз і зодіакальних особливостей 
організму. Після проходження курсу корекції ваги клієнт стає сам собі 
(і своїм близьким) дієтологом, розуміючи принципи харчування і 
способу життя, індивідуально для НЬОГО.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93796  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврілова Людмила Гаврилівна, Хижняк Інна Анатоліївна, Ябурова 
Олена 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)  Складений твір "Навчальний засіб "INTERграйко. Інтерактивне 
навчальне лото"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"INTERграйко. Інтерактивне навчальне лото" для дітей молодшого 
шкільного віку - сучасний навчальний засіб інтегративного типу для 
вивчення англійської мови із залученням елементів математичної, 
природничої, мистецької освітніх галузей, розроблений з урахуванням 
підходів Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93797  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2019  
 
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 "Реализация исторического принципа обучения орфографии 
младших школьников"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядається проблема пропедевтичного знайомства 
молодших школярів з елементами етимологічного аналізу, який  
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дозволяє показати, що кожне слово в мові має свою історію, що 
причини сучасної орфографії можуть бути пов'язані з його вихідним 
значенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93798  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощенко Ольга Володимирівна, Козак Олександра Петрівна, 
Остапенко Ганна Сергіївна, Андрусич Олексій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Електронний підручник інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 1 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний підручник створений за типовою освітньою програмою 
Нової української школи колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. 
Матеріали підручника охоплюють мовно-літературну, математичну, 
природничу, технологічну, інформатичну, соціальну і здоров'язбережувальну, 
громадянську та історичну, мистецьку освітні галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93799  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощенко Ольга Володимирівна, Козак Олександра Петрівна, 
Остапенко Ганна Сергіївна, Андрусич Олексій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Електронний підручник "Я досліджую світ" для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний підручник створений за типовою освітньою програмою 
Нової української школи колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. 
Матеріали підручника охоплюють мовно-літературну, математичну, 
природничу, технологічну, інформатичну, соціальну і 
здоров'язбережувальну, громадянську та історичну, мистецьку освітні 
галузі.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93800  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азізова Катерина Михайлівна, Почуєва 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)  Стаття "Самооцінка якості результатів навчання у вищому 
навчальному закладі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Azizova K. M., Pochueva O. O. Самооцінка якості 
результатів навчання у вищому навчальному закладі // Nowoczesna 
edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. - 2016. - Nr 4 (8). - C. 95-100. 

 
Анотація   

Самооцінка є корисним інструментом аналізу отриманих результатів 
навчання у вищому навчальному закладі, особливо в ситуації, коли 
необхідно переглянути внутрішню ефективність навчання на 
факультетах і визначити нові пріоритети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93801  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо оцінки 
достатності ресурсного потенціалу банку за рахунок визначення та 
аналізу всіх його складових і використання методу рейтингової оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93802  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Навчальна програма у середовищі Mathcad "Визначення 
геометричних характеристик поперечних перерізів бруса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою програми перевіряється, чи правильно студенти 
розв'язали задачу по визначенню геометричних характеристик 
поперечних перерізів бруса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93803  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Навчальна програма у середовищі Mathcad "Розрахунок рам методом 
переміщень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перевіряється, чи вірно студенти розв'язали задачу по методу 
переміщень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93804  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Остапович Володимир 
Петрович, Барко Вадим Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ 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 "Професіограми та профілі за 
основними видами поліцейської діяльності: слідчого, 
оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції) та 
дільничного офіцера поліції"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

80 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено професіографічний аналіз основних видів поліцейської 
діяльності та розкрито зміст професіограм та профілів за основними 
видами поліцейської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93805  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій Олександра 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 "Ukraine regions social and economic security provision 
preconditions"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: S. Onyshchenko, O. Maslii. Ukraine regions social and 
economic security provision preconditions // Economics and Region. - 2018. - 
Vol. 1 (68). - Р. 14-20.  

 
Анотація   

Розглянуто систему соціально-економічної безпеки регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93806  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій Олександра 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 "Організаційно-економічний механізм упередження загроз 
бюджетній безпеці економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онищенко С. В., Маслій О. А. Організаційно-

економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці економіки 
України // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 1 (9), ч. 1. - С. 176-184. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93807  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Олександр 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)  Навчально-методичний посібник "Практичні завдання з 
правознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить різноманітний за характером і педагогічною 
спрямованістю дидактичний матеріал переважно з теорії права, 
конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, 
сімейного і трудового права України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93808  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 
Харченко Володимир Петрович, Матійчик Михайло Петрович, 
Шмельова Тетяна Федорівна, Феденко Іван Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма з описом "Методика комп'ютеризованого 
дизайн-ергономічного аналізу КБПС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою систему файлів та директорій, які 
надають можливість ознайомитися з нормативним забезпеченням та 
методичними прийомами оцінювання (експертизи), а також текстову 
частину з описом основних складових дизайн-ергономічного аналізу 
КБПС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93809  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Махно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93810  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Камень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93811  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Свобода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93812  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Віталя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93813  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Молодость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93814  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Мне пить совсем нельзя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93815  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Звездочет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93816  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Маленькие люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93817  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцевич Естер Олександрівна (Esther Grace K.)  
 
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)  Музична збірка "The beginning"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це музика, яка включає в себе три композиції: "Inspiration", 
"Freedom", "Cozy evening".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93818  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Збірник ситуаційних вправ (кейсів) 
"Кадровий аудит"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник призначений для студентів, які здобувають освітній ступінь 
"магістр" за галуззю знань 07 "Управління і адміністрування" 
спеціальністю 073 "Менеджмент" спеціалізацією "Менеджмент 
персоналу".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93819  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Ірина Юріївна, Федорова Діна Володимирівна, Ждан 
Вікторія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Організація ресторанного господарства". Частина І"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій призначений для підвищення ефективності 
засвоєння матеріалу дисципліни "Організація ресторанного 
господарства", а також для самостійної роботи студентів спеціальності 
182 "Харчові технології".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93820  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Вікторія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Збірник текстів і завдань для 
розвитку навичок читання "Друга іноземна мова (новогрецька)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розрахований на студентів навчальних закладів, що вивчають 
новогрецьку мову як іноземну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93821  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Наталія Богданівна, Андрієвська Людмила Валентинівна, 
Глушкова Тетяна Геннадіївна  

 
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 
"Товарознавство. Непродовольчі товари, електротовари, паливно-
мастильні матеріали та транспортні засоби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дане видання є однією з головних складових комплексу методичного 
забезпечення дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93822  
 
Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Віктор Володимирович  
 
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 "Практикум "Ринок цінних паперів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практикум розроблено відповідно до програми та робочої програми 
дисципліни "Ринок цінних паперів" для студентів, що здобувають 
освітній ступінь "бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93823  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Організація ресторанного господарства". Частина ІІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначене для підвищення ефективності засвоєння матеріалу 
дисципліни "Організація ресторанного господарства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93824  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каширцев Руслан Геннадійович, Войчунас Вітольд Іванович, 
Железняк Галина Василівна, Полонський Олександр Микитович, 
Попов Костянтин Олександрович, Тупало Геннадій Михайлович  

 
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)  Складений твір "Оратория "Космическое восхождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція з текстом "Оратория "Космическое восхождение" 
- написана за ініціативою харківського Суспільного координаційного 
комітету "Харків ракетно-космічний" на слова працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93825  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзар 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Сценічна мова. 
Техніка мовлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі надано методику роботи, практичні вправи для тренінгів, 
індивідуальної й самостійної роботи над оволодінням навичками 
майстерності слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93826  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Business Intellegence (using MS Office) 
"Опорний конспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93827  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисіль 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)  Твір наукового характеру "Бизнес-информатика, дистанционный курс 
MS Office 365"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93828  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрунюк Галина Михайлівна, Сільченко Марина Валеріївна, 
Кучерява 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)  Твір наукового характеру "Прикладна інформатика (опорний 
конспект)" для студентів факультету управління персоналом, 
соціології та психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93829  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Марина Валеріївна, Кучерява 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)  Твір наукового характеру "Прикладна інформатика (опорний 
конспект)" для студентів факультету фінансів та факультету 
міжнародної економіки та менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93830  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красюк Юлія Миколаївна, Сільченко 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)  Твір наукового характеру "Прикладна інформатика (опорний 
конспект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93831  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибкова Людмила Миколаївна, Кисіль 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)  Твір наукового характеру "Інформатика: дистанційний курс на 
платформі MS Office 365"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93832  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красюк Юлія Миколаївна, Кучерява Тетяна Олексіївна, Сільченко 
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)  Твір наукового характеру "Бізнес-інформатика у структурно-логічних 
схемах та прикладах (опорний конспект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93833  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Викладачам - відеопідручник з Moodle 
(дистанційний курс, реалізований у системі Moodle)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93834  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Відеоінструкції викладачам щодо роботи у системі 
Moodle"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93835  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

91 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євстаф'єв Дмитро Ісаакович  
 
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 "Описание персонажа "Гламурзик" для 
аудиовизуальных, сценических, литературных и других произведений"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є описом персонажу у вигляді ляльки собаки на ім'я "Гламурзік", 
розкриває його характер, поведінку, зовнішність. Опис 
проілюстрований зображеннями ляльки для анімації персонажу і 
фотографією живої собаки, у яку за задумом автора періодично 
перетворюється лялька.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93836  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Strategic directions of business entities" development based on 
ensuring their economic security" в колективній монографії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розроблено алгоритм оптимізації стратегічних планів розвитку 
суб'єкта підприємництва з урахуванням забезпечення його економічної 
безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93837  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринько Тетяна Валеріївна, Коновалова 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)  Стаття "Теоретично-методичні аспекти оцінювання економічної 
безпеки підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті запропоновано комплексну модель оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємства, що включає шість критеріїв 
оцінювання, такі як стабільність розвитку, здатність до адаптації, 
здатність реалізовувати власні інтереси на ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93838  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуков Максим Миколайович, Лисенко Володимир Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Как Земля зовёт листья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93839  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Методичний підхід до управління змінами в діяльності 
суб'єктів підприємництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розроблено методичний підхід до управління змінами в 
діяльності суб'єктів підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93840  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринько Тетяна Валеріївна, Гвініашвілі Тетяна Зурабівна  
 
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 "Соціальне підприємництво як складова економічної безпеки 
країни" в колективній монографії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено місце соціального підприємництва в системі забезпечення 
економічної безпеки країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93841  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлів Іван Миколайович, Федорів Михайло Йосипович, Галущак 

Іван Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методологія оцінки 

показників надійності ремонтопридатного електричного бурового 
обладнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спочатку необхідно провести дослідження експлуатаційної надійності 
шляхом математичної обробки статистичної інформації, отриманої 
ретроспективними методами в процесі буріння свердловин. Далі 
необхідно встановити найбільш пошкоджувані вузли і механізми 
систем та визначити механізми формування відмов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93842  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Микола Васильович, Купріненко Олександр Миколайович, 
Матузко Борис Павлович  

 
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 "Бланк-конспект з навчальної 
дисципліни "Будова бронетанкової техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бланк-конспект являє собою спеціальну форму структуризованого за 
логікою викладення навчальної дисципліни матеріалу для заповнення,  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

94 

яка містить спеціально розроблені ілюстрації, схеми, текстові блоки 
для заповнення, таблиці, рисунки та довідково-інформаційний 
матеріал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93843  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Оптимизация стратегии торговой деятельности 
фирмы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кононенко І. В., Чайкова О. І. Оптимизация стратегии 
торговой деятельности фирмы / Наукові праці Донецького 
національного технічного університету. Серія: Економічна. - 2003. - № 
59. - С. 156-162. 

 
Анотація   

Твір присвячено розробці стратегії торговельної діяльності фірми. 
Запропонована динамічна модель оптимізації торговельної діяльності. 
Ця модель містить післядію, алгоритмічні цільові функції, 
алгоритмічні та аналітичні обмеження, булеві змінні. Оптимізаційна 
модель може бути застосована підприємствами, які здійснюють 
торговельну діяльність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93844  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайкова Олена Ігорівна, Подмокова Анастасія Юріївна, Губанов 
Павло Олегович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Застосування Agile-управління та Agile-маркетингу на 
підприємствах в міжнародному бізнесі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чайкова О. І., Подмокова А. Ю., Губанов П. О. 
Застосування Agile-управління та Agile-маркетингу на підприємствах в 
міжнародному бізнесі / Вісник Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут". - 2018. - № 19 (1295). - С. 84-88.  

 
Анотація   

Твір присвячено виявленню причин, які спонукають підприємства 
міжнародного бізнесу до впровадження Agile-управління. Розкрите  
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визначення поняття Agile-маркетингу. Виокремленні відмінності 
принципів Agile-маркетингу від класичного маркетингу. Наведено 
приклади застосування Agile-підходу в маркетингу підприємствами 
світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93845  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Напрями розвитку персоналу підприємств індустрії 
гостинності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кононенко Т. П., Чайкова О. І. Напрями розвитку 
персоналу підприємств індустрії гостинності / Актуальные научные 
исследования в современном мире. - 2017. - № 1 (21), ч. 1 - С. 10-17. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню стану і динаміки підприємств індустрії 
гостинності через призму процесу розвитку персоналу і його вплив на 
сферу гостинності. Обґрунтована важливість мети дослідження. 
Наводяться пропозиції концептуального характеру щодо поліпшення 
ситуації в сфері гостинності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93846  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "AR Book 
Generator "Мобільний додаток і Веб-версія з вбудованим 
конструктором для швидкого створення Доповненої Реальності в 
книгах" ("AR Book Generator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект створений для того, щоб кожен автор міг самостійно створити 
Додану Реальність для своєї книги, не маючи спеціалізованих 
технічних знань, а читачі могли насолоджуватись оживленими 
ілюстраціями, познайомитись з автором у форматі Доданої Реальності, 
дізнатись більше про книгу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93847  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Тетяна Петрівна, Полстяна Надія Володимирівна, Федак 
Вікторія Ігорівна, Чайкова Олена Ігорівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Проектний аналіз напрямів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кононенко Т. П., Полстяна Н. В., Федак В. І., Чайкова 
О. І. Проектний аналіз напрямів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Актуальные научные 
исследования в современном мире. - 2019. - № 3 (47), ч. 8 - С. 25-33. 

 
Анотація   

Твір присвячено аналізу стану конкурентоспроможності підприємств, 
продукції (послуг) ресторанного господарства. Визначена низка 
факторів: ступінь задоволення потреб споживачів (якість послуг) та 
відповідність ціни реалізації продукції (послуг) їх якості. Обґрунтована 
важливість мети дослідження. Досліджені основні напрями підвищення 
конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93848  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Диета двух весов" ("ДИЕТА 2 В")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93849  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Марія Олександрівна, Ситянов Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Фотодуальна терапія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фотодуальна терапія - метод психотерапії, який включає в себе техніки 
гештальт-терапії та процесуальної терапії, що використовуються у 
роботі з фотографіями обличчя людини, які поділені вертикально на 
половини, відображені та з'єднані за допомогою цифрових графічних 
інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93850  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуднік Світлана Павлівна  
 
Повне ім'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 "Акула"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93851  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Роман Анатолійович, Павлова Тетяна Сергіївна, Лемберг 
Анна Геннадіївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими 
активами: ефективність та етика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлов Р. А., Павлова Т. С., Лемберг А. Г. Стратегія 
біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: 
ефективність та етика / Торгівля та біржова діяльність в Україні: 
сучасний стан, концепції і стратегії розвитку. - 2018. - 404 с. 

 
Анотація   

Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-
frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та  
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обмеження біржової високочастотної торгівлі, обґрунтовано 
оптимальну частоту стратегії біржової восокочастотної торгівлі 
акціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93852  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Ірина Олегівна  
 
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 
"Экстренная помощь собаке: руководство для хозяина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безуглая Ирина. Экстренная помощь собаке: 
руководство для хозяина / Ирина Безуглая. - 5-е изд. - Днепр : Издатель 
Белая Е. А., 2018. - 145 с. 

 
Анотація   

Автор - дипломований ветеринар, засновниця центру навчання 
власників собак і сайта онлайн-навчання "Sunny Dog". Після 
прочитання книги, логіка надання першої допомоги стане зрозумілою. 
Ви освоїте базові маніпуляції, і в ситуації форс-мажору зможете 
грамотно надати першу допомогу вихованцеві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93853  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Ірина Олегівна  
 
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 
"Щенок от "А" до "Я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безуглая Ирина. Щенок от "А" до "Я" / Ирина 

Безуглая. - Днепр : Издатель Белая Е. А., 2019. - 226 с. 
 
Анотація   

Засновник центру дресирування собак Sunny Dog представляє книгу 
для тих, хто заводить цуценя. Все те, що ви прищепите зараз, 
залишиться на все подальше життя. В цій книзі показано підхід до 
виховання цуценят через розуміння їх психології. Результат - собака, 
яка хоче слухатися і довіряє господареві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93854  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Ірина Олегівна  
 
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 "Дог-
фитнес. Ваша здоровая собака"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безуглая Ирина. Дог-фитнес. Ваша здоровая собака / 
Ирина Безуглая. - 2-е изд. - Днепр : Издатель Белая Е. А., 2019. - 262 с. 

 
Анотація   

Знання, викладені в цій книзі, - основа довгого і щасливого життя 
вашого собаки. Книга допоможе поліпшити здоров'я собаки, зменшить 
кількість походів до ветеринара і знизить ризик травм, зробить вашого 
улюбленця здоровим, активним і рухливим. За допомогою вправ по 
дог-фітнесу ви поліпшите стосунки з вихованцем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93855  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Ірина Олегівна  
 
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 "21 
урок для владельцев собак: понимание, воспитание, дрессировка: 
практический курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безуглая Ирина. 21 урок для владельцев собак: 
понимание, воспитание, дрессировка: практический курс / Ирина 
Безуглая. - 2- изд. - Днепр : Издатель Белая Е. А., 2018. - 200 с. 

 
Анотація   

Автор книги - засновниця центру дресирування собак Sunny Dog. На 
основі досвіду реальної роботи з тваринами представлена проста і 
ефективна методика навчання і виховання собаки у вигляді 
покрокового керівництва по перетворенню собаки в друга, з яким 
приємно жити, а спілкування приносить радість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93856  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

100 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Фонетичний принцип орфографії як фактор 
реформування правопису німецької мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хоменко Т. А. Фонетичний принцип орфографії як 
фактор реформування правопису німецької мови / Наукові записки. 
Серія: Філологічні науки. - 2019. - Випуск 175. - С. 283-287. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93857  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчально-методичні матеріали з 
теоретичної фонетики німецької мови для студентів 3 курсу 
(спеціальність 014.02. Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02. 
Середня освіта (мова і література (німецька)). Освітньо-кваліфікаційна 
програма: середня освіта (мова і література (німецька та англійська))"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93858  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Причепа Руслан Романович, Кобець Сергій Петрович, Зось-Кіор 
Микола Валерійович, Амеліна Ірина Володимирівна, Шанда Тетяна 
Іванівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для створення 
екзаменаційних тестів" ("Tests generator")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93859  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Сільське господарство Сумської області (економіко-
географічне дослідження)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія призначена для оцінки природних умов розвитку 
сільського господарства, його галузевої спеціалізації та територіальної 
структури. Розгляд зазначених питань дозволяє пояснити багато 
закономірностей організації та економічної ефективності окремих 
галузей сільськогосподарського виробництва, зрушень, що відбулися у 
сільськогосподарській спеціалізації як області в цілому, так і її окремих 
адміністративно-територіальних одиниць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93860  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Світлана Богданівна, Галайда Тетяна Олександрівна, 
Теницька Наталія Борисівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Personnel Labor Remuneration Innovative Systems 
Implementation for Construction Companies in Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93861  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Олександр Сергійович  
 
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 "ДУША"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетична збірка. У віршах душа. А все поети, і кожен крок як склад 
куплети ... І світ, і люди ... лише сюжети, в просторі світу іскра світла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93862  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Зображення логотипу "KIRALAZAR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений автором як логотип компанії, за допомогою якого 
позначаються вироблені заявником різні товари, такі як ювелірні 
вироби, одяг, взуття, сумки, відкрита мережа крамниць та інтернет-
магазин. Твір поданий на папері із написаним на ньому авторським 
оригінальним текстом, скомпонованим з оригінальним зображенням 
дракона. Текст логотипу має безпосереднє відношення до автора твору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93863  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "K-MINE.pro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання у глобальній 
мережі Інтернет з оптимізації роботи компанії - розробника 
програмного забезпечення, що дозволяє надавати відвідувачам ресурсу 
структуровані дані про номенклатуру та опис програмного 
забезпечення та їх комплекси, надання послуг та виконання робіт, 
здійснення технічної підтримки та оновлення версій програмного 
забезпечення, ліцензування, реалізацію особистого кабінету, сервера 
ліцензій, а також представлення актуальних демоверсій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93864  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленін Максим 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)  Збірник малюнків "(314 малюнків із зображенням квітів, тварин, 
надписів, візерунків)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник малюнків (314 малюнків із зображенням квітів, тварин, 
надписів, візерунків).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93865  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 картин "ЦВЕТНОСТЕЙ" ("TSVETNOSTI OL'SVOL'D")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93866  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій фільму "Українське кіно. Становлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Українське кіно переживає злет. Які причини цього? Які перспективи 
розвитку? Чи зможе наше кіно створити гідну конкуренцію 
зарубіжному принаймні на внутрішньому ринку? Що для цього 
потрібно?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93867  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баштовенко 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 "Формування здоров'язберігаючої компетенції 
майбутніх педагогів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баштовенко О. А. Формування здоров'язберігаючої 
компетенції майбутніх педагогів / Науковий вісник Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету. Серія: Педагогічні науки. - 
2019. - Випуск 42. - С. 34-40. 

 
Анотація   

Стаття розкриває сучасне поняття здорового способу життя, його 
аспекти. Надається короткий аналіз сучасного стану здоров'я молоді 
України, основних складових здорового способу життя, напрямків, що 
стосуються укріплення здоров'я. В статті наводяться посилання на 
законодавчі акти та державні заходи щодо проблем укріплення 
здоров'я населення, а також пропонуються шляхи впливу на 
формування здоров'язбергаючої компетенції майбутніх педагогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93868  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базелінський Антон Сергійович  
 
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)  Сценарій анімаційного фільму "Команда Миколая. Сила Довбуша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нік та його друзі зустрічаються з чарівником Миколаєм, який 
відкриває їм секрет сили Довбуша. Друзі долають перешкоди, аби Нік 
здобув силу і захистив компанію друзів від сусіда-хулігана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93869  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангеліс Віталій Васильович  
 
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 твір "Чтец: Семь дней в будущем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93870  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Велич Божественної Ідеї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93871  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Космічна музика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93872  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Чакробаланс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93873  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Збільшення енергетичного 
потенціалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93874  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Розвиток екстрасенсорних 
здібностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93875  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Комп'ютерна програма, що складається з мобільних веб-додатків, 
модулів інтеграції з програмами інших розробників. Метою є 
автоматизація роботи пропускних систем підприємств для оптимізації 
швидкості і безпеки роботи. Передбачає адаптацію її модулів до 
специфіки підприємства кінцевого споживача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93876  
 
Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
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 для художнього фільму "Дім"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У свій останній захід сонця старенький дід оглядається на прожите 
життя. Його проходка родинним домом перетворюється на подорож в 
часі. І не лише в минуле, де ми разом з дідом проживаємо історію його  
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шлюбу. Але й у майбутнє, де за родинним домом доглядає вже сім'я 
онука. Дім поєднує в собі і сум, і щастя однієї родини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93877  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розділ монографії "State management of innovative development in 
foreign countries"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Titarenko L. State management of innovative 
development in foreign countries / Organizational-economic mechanism of 
management innovative development of economic entities. - 2019. - P. 374-
383. 

 
Анотація   

Автором розглянуто досвід розвинутих країн щодо формування та 
реалізації державної інноваційної політики. На основі дослідження в 
роботі виокремлено дві моделі державної політики у сфері підтримки 
інновацій та причини їх відмінностей. Запропоновано використання 
пріоритетних прямих та непрямих методів стимулювання інноваційної 
сфери в Україні, враховуючи стратегічні перспективи розвитку. 
Доведено необхідність виявлення реальних перспективних джерел 
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації передбачуваних 
напрямів розроблення та впровадження інновацій, формування 
відповідності нормативної та юридичної бази наукового і 
загальноосвітнього рівнів спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93878  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутовська Ірина Іванівна, Федосова Анна Олегівна, Кіщак Іван 
Теодорович  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Стратегічні виміри розвитку України в період 
"перебудови" (1985-1991 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хомутовська І. І., Федосова А. О., Кіщак І. Т., 
Стратегічні виміри розвитку України в період "перебудови" (1985-1991 рр.) // 
Науковий вісник Миколаївського національного  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

109 

                                                           університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник 
наукових праць. - 2018. - № 1 (10). С. 44-53. 

 
Анотація   

Матеріали наукової статті спрямовані на вивчення сильних та слабких 
сторін української держави, можливостей та загроз розвитку України в 
ролі перебудови (1985-1999 рр.) з використанням економічного 
інструментарію. Основною метою такого аналізу є виявлення 
найсуттєвіших проблем та перспектив розвитку країни у зазначені 
роки, визначення стратегічних альтернатив її розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93879  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маніло Іванна Іванівна  
 
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)  Книга "Казки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Казки" складається із 27 коротких оповідань, що не 
переплітаються сюжетною лінією між собою. Розрахована на цільову 
аудиторію розрахована на дошкільнят та школярів молодших класів. 
Кожне оповідання має власного героя, свою індивідуальність та 
повчання. Книга - це вдалий мікс модерну і фольку, космополітичного 
та українського, сумного і доброго.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93880  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Реалізація аптечними закладами продукції, що не є 
лікарськими засобами, проте до їх складу входять АФІ, на території 
Херсонської області: порівняльний аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття складається зі вступу, теоретичної та практичної частини, 
висновків, а також списку джерел. Має дев'ять додатків. Практична 
частина має табличний та графічний матеріал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93881  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В 
СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення економічної 
сутності дебіторської заборгованості та встановлено вагомість її впливу 
на забезпечення стабільної та ефективної діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93882  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Владлен Олександрович (Караваєв Володимир 
Олександрович)  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Учбовий курс самостійної підготовки до 
складання теоретичного іспиту для отримання права керування 
транспортними засобами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник використовують для індивідуальних, групових та 
дистанційних навчань з курсу самостійної підготовки до складання 
теоретичного іспиту для отримання права керування транспортними 
засобами та містить розділи з теоретичних та практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93883  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Владлен Олександрович (Караваєв Володимир 
Олександрович)  
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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)  Навчальний посібник "Учебный курс самостоятельной подготовки к 
сдаче теоретического экзамена для получения права управления 
транспортными средствами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93884  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Constitutional Law of Ukraine (Manual)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iurynets I. L. Constitutional Law of Ukraine : Manual / I. 
L. Iurynets - K. : NAU, 2019. - 256 p. 

 
Анотація   

Посібник спрямований на надання методологічної допомоги особам, 
які вивчають предмет конституційного права України англійською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93885  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біденко Лариса Валентинівна, Завгородній Віктор Анатолійович, 
Кисельова Ганна Іванівна, Шевцова Аліна Владленівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Суми - нова мова, нові друзі, нове життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначено для іноземців, які вивчають українську мову на 
початковому етапі. Метою посібника є розвиток та удосконалення 
комунікативної компетенції слухача-мовця через формування 
комбінованого мовленнєвого навику слухання-говоріння українською.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93886  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Сергій Вячеславович, Бойко Антон Олександрович, Миненко 
Сергій Володимирович  

 
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 "Систематизація існуючих схем легалізації доходів, 
отриманих незаконним шляхом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено групування схем легалізації незаконних доходів за джерелом 
їх походження, видом використовуваних активів, інституціональною 
складовою та каналами реалізації. Доведена необхідність використання 
різних інструментів державного фінансового моніторингу з метою 
підвищення національної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93887  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "DEVELOPMENT  OF MODEL SCENARIOS FOR FOOD 
PRODUCTION AND CONSUMPTION FORECASTS IN TERMS OF 
SOLVING GLOBAL FOOD PROBLEM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стежко Н. В. DEVELOPMENT  OF MODEL 
SCENARIOS FOR FOOD PRODUCTION AND CONSUMPTION 
FORECASTS IN TERMS OF SOLVING GLOBAL FOOD PROBLEM // 
Науковий вісник Полісся. - 2018. - № 2 (14). - Р. 70-78. 

 
Анотація   

В статті досліджено перспективи вирішення глобальної продовольчої 
проблеми шляхом використання трендових, адаптивних та 
інтегрованих авторегресійних моделей (моделей Бокса-Дженкінса та 
ОЛІМП). Розрахунки виконано за окремими частинами світу: Африка, 
Америка, Азія, Європа, Океанія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93888  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Global indices in assessment of the global food problem and its 
impact factor"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стежко Н. В. Global indices in assessment of the global 

food problem and its impact factor // Економічний часопис - ХХІ. - 2016. - 
№ 160 (7-8). - Р. 18-22. 

 
Анотація   

У статті здійснено компаративний аналіз стану продовольчої безпеки 
країн світу за низкою глобальних індексів, які розраховуються 
міжнародними організаціями. В процесі визначення взаємозв'язку між 
глобальними індексами в оцінці продовольчої проблеми встановлено 
країни, які мають низькі показники за глобальним індексом 
конкурентоспроможності, індексом сприйняття корупції, індексом 
людського розвитку та індексом екологічної ефективності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93889  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підрозділ 5.2 монографії "INNOVATIONS IN THE MODERN WORLD" 
під назвою "MODELLING PROSPECTS OF GLOBAL FOOD 
PROBLEM SOLUTION WITHIN THE CONTEXT OF ASYMMETRIC 
WORLD DEVELOPMENT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стежко Н. В. MODELLING PROSPECTS OF GLOBAL 
FOOD PROBLEM SOLUTION WITHIN THE CONTEXT OF 
ASYMMETRIC WORLD DEVELOPMENT / Н. В. Стежко // Social 
Educational Project of Improving Knowledge in Economics. 
INNOVATIONS IN THE MODERN WORLD. - 2018. - P. 117-128. 

 
Анотація   

В розділі розкрито перспективи вирішення глобальної харчової 
проблеми за допомогою тематичних моделей, побудованих на основі 
функціонування біологічних нейронних мереж. Емпіричні результати 
та обговорення: аналіз цільових показників вирішення глобальної 
продовольчої проблеми, передбачених цілями розвитку тисячоліття, 
вселяє оптимізм та сподівання на вирішення поставлених завдань.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93890  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "DIRECTIONS OF EFFICIENCY INCREASE OF STATE 
REGULATORY POLICY IN UKRAINE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є розроблення напрямів підвищення ефективності 
державної регуляторної політики в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93891  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
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)  Навчальний посібник "Фольклористика у класичних університетах 
України (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику представлено історико-педагогічний аналіз 
вивчення фольклористики у класичних університетах України. 
Розкрито культурно-історичний дискурс становлення фольклористики 
протягом другої половини ХІХ - у перше десятиліття ХХІ ст., 
охарактеризовано зміст, методи, форми, навчально-методичне 
забезпечення вивчення народної словесності, усної народної творчості у 
професійній підготовці майбутніх фахівців на історико-філологічних 
факультетах університетів, визначено традиційні та інноваційні 
напрями фольклористичної діяльності університетських та 
академічних осередків України і зарубіжжя. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93892  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Тетяна Йосипівна  
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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 "Загальна характеристика правового регулювання майнових 
відносин на сучасному етапі розвитку суспільства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоус Т. Й. Загальна характеристика правового 

регулювання майнових відносин на сучасному етапі розвитку 
суспільства // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. - 2018. - № 33. - С. 99-101. 

 
Анотація   

У статті розглянуто правове регулювання майнових правовідносин, 
досліджено їхні ознаки та види. Надано їх стислу характеристику. 
Досліджено невирішені питання та їх удосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93893  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Перспективы развития административно-правового 
регулирования нотариальной деятельности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белоус Т. И. Перспективы развития 

административно-правового регулирования нотариальной 
деятельности // Право и политика. - 2014. - № 2/1. - С. 56-58. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93894  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Особливості укладання договору міни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоус Т. Й. Особливості укладання договору міни // 
Науковий вісник публічного та приватного права. - 2015. - № 3, Том 1. - 
С. 28-31. 

 
Анотація   

У статті досліджуються особливості укладання усякого виду договорів. 
Автором досліджено проблеми законодавчого регулювання під час 
укладання бартерних угод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93895  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Охорона суб'єктивних прав та свобод у договорі дарування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоус Т. Й. Охорона суб'єктивних прав та свобод у 

договорі дарування // Правові новели. - 2019. - № 7. - С. 25-29. 
 
Анотація   

У статті висвітлено основні питання правового регулювання 
суб'єктивних прав та свобод у договорі дарування. Проаналізовані 
механізми захисту прав та свобод дарувальника та обдарованого, 
висвітлено його недоліки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93896  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Цивільно-правова відповідальність медичних працівників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено основні положення відповідальності. Досліджено 
визначення адміністративної, кримінальної, дисциплінарної 
відповідальності, але більш детально розглянуто цивільно-правову 
відповідальність медичних працівників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93897  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Кар'єрне зростання: особистісний вимір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовується  акме-синергетична  концепція 
кар'єрного зростання як професійно-культурного  розвитку 
особистості, результату її цілісної активності  (інтелектуальної, 
комунікативної, емоційно-вольової) в інкультурації - присвоєнні й 
примноженні цінностей фахової культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93898  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бричко Марина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до моделювання прямого 
та медіаторного впливу кризи довіри до фінансового сектору економіки 
на макроекономічну стабільність країни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено науково-методичний підхід до моделювання прямого та 
опосередкованого ступенем розвитку фінансового посередництва та 
дією трансмісійного механізму монетарної політики впливу кризи 
довіри на показники макроекономічної стабільності шляхом 
застосування методу моделювання структурними рівняннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93899  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Антон Олександрович, Миненко Сергій Володимирович  
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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)  Науковий твір "Аналіз циклічної компоненти ризику легалізації 
доходів, отриманих незаконним шляхом, у економічно розвинених 
країнах світу та країнах з перехідною економікою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Моделювання циклічної компоненти ризику легалізації кримінальних 
доходів за допомогою кореляційно-регресійного аналізу та 
гармонійного аналізу Фур'є. Проведено аналіз волатильності та 
персистентності ризику легалізації кримінальних доходів за допомогою 
показника Херста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93900  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментальна музична п'єса для фортепіано "Umbrella dance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструментальна п'єса неквапливого характеру, що створює при 
прослуховуванні лірично-меланхолічний настрій. Музична гармонія 
побудована таким чином, щоб викликати у слухача образ дощового, 
пасмурного дня: дощові краплі стукають по склу, пузиряться калюжі, а 
на безлюдних вулицях іноді можна помітити яскраві плями 
парасольок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93901  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Меланія Іванівна (Меланія Павленко-Кравченко)  
 
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)  Вірші для дітей "Літо в росах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93902  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Весніна 
Світлана Володимирівна, Веснін Максим 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 "Краниосакральная терапия - 1. 
Мозговой череп"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному посібнику детально описана анатомія і фізіологія 
краніосакральної системи, принципи роботи, варіанти пошкоджень і 
дисфункцій і методи корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93903  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Веснін 
Максим 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 "Структуральная остеопатия. 
Внутрикостные дисфункции"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному посібнику детально описана анатомія кісток людини і методи 
корекції структуральних внутрішньокісткових дисфункцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93904  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Євгенія 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 "Corestone InfoScan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для пошуку та аналізу інформації в Інтернеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93905  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Євгенія 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 "GRADUS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для проведення опитування громадської думки населення та 
аналіз отриманих даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93906  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Наталія Олегівна, Коваленко Людмила Борисівна, 
Новіков Дмитро Антонович, Гнатенко Марина 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 "Methodical approach to assessing the level of construction 
company financial security"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено питання оцінки рівня фінансової безпеки 
будівельного підприємства. Встановлено, що специфіка діяльності 
будівельних підприємств та наявність у них різноманітної системи 
фінансових відносин вимагає формування відповідної системи захисту 
певних фінансових інтересів від існуючих та потенційних загроз  
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внутрішнього та зовнішнього середовища, що відображається у 
підходах до визначення поняття "фінансова безпека підприємства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93907  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Тритмент сценарію "Я помер, а вона залишилась. Надія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про дівчину, яка змогла зберегти свою людяність, драйвовість, 
жіночність, жагу до життя і свободи попри те, що її безвинно засудили 
за державну зраду на 30 років ув'язнення в концентраційних таборах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93908  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Валерій Іванович, Турбал Юрій Васильович, Турбал 
Маріана Юріївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система аналізу 
паспортних даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для покращення ефективності оперативно-
розшукової діяльності шляхом встановлення контролю за обігом 
паспортів. Система дозволяє здійснити аналіз паспортних даних 
громадян та шляхом зв'язку з базами даних правоохоронних органів 
виявити злочинців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93909  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник музичних творів "Dоля" гурту Кирило і Мефодій (k.i.m., 
kyrylo i mefodii)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Але ти не тут", "На волі", "Один", "Знову", 
"Чарівна дівчина", "Ім'я твоє", "Люди", "Andi", "Прихований світ", 
"Без прикрас", "Свято Джанмаштамі", "Доля".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93910  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспала Ольга Анатоліївна, Кипибіда Аделіна Олексіївна, Ромчак 
Мирослав 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 "Контролінг як інноваційна концепція управління 
виробничим підприємством-експортером"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беспала О. А., Кипибіда А. О., Ромчак М. С. 
Контролінг як інноваційна концепція управління виробничим 
підприємством-експортером // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 
1/1. - С. 12-14. 

 
Анотація   

У статті розкриваються наукові підходи до питання сутності і 
організації контролінгу, його відмінностей від контролю. Досліджено 
відмінності між стратегічним та оперативним контролінгом 
виробничих підприємств-експортерів. Проведено детальний опис 
класифікації контролінгу. Проаналізовано різні підходи до 
інструментарію і методів контролінгу та необхідності впровадження та 
застосування інноваційної концепції контролінгу у системі управління 
виробничими підприємствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93911  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспала Ольга Анатоліївна, Яценко Маріанна Сергіївна, Ференець 
Яна Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система контролю та менеджменту якості продукції, 
як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беспала О. А., Яценко М. С., Ференець Я. В. Система 
контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод 
управлінського контролю на підприємстві // Економіка. Фінанси. 
Право. - 2017. - № 6/2. - С. 44-46. 

 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду тотального менеджменту якості як одного 
із сучасних методів контролю та оцінки якості на підприємстві. 
Розглянуті основна мета, завдання та принципи тотального 
менеджменту якості, а також зарубіжний досвід впровадження даної 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93912  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспала Ольга Анатоліївна, Яценко Маріанна Сергіївна, Ковтуненко 
Ксенія 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 "Напрями стратегії мотивації викладацького складу 
університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беспала О. А., Яценко М. С., Ковтуненко К. В. 
Напрями стратегії мотивації викладацького складу університету // 
Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації. - 2019. - 
Випуск 2. - С. 68-78. 

 
Анотація   

Запропоновано теоретичні основи розробки стратегії мотивації 
викладацького складу університету на основі визначення його 
потенціалу і обґрунтування мотиваційного механізму. У роботі 
проведено узагальнення: мотиваційних типів викладачів університету, 
класифікації стимулюючих форм, умов ефективності системи 
мотивації в університеті, факторів мотивації забезпечення цілей 
розвитку університету, заходів зі створення мотиваційного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93913  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 
туристичного ринку в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беспала О. А. Сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку туристичного ринку в Україні // Економіка: 
реалії часу. - 2017. - № 6 (34). - С. 9-17. 

 
Анотація   

У статті розглядається поняття "туризм". Виділено основні напрями 
реалізації "Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 
року" та представлено очікувані результати. Проведено аналіз 
туристичних потоків України за допомогою стратегічних методів, 
показано динаміку відповідних показників за останні 4 роки. 
Визначено туристичний потенціал України та розглянуто проблеми у 
туристичній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93914  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспала Ольга Анатоліївна, Яценко Маріанна Сергіївна, Сівова 
Людмила Сергіївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційний потенціал підприємства як фактор 
розвитку виробництва та підвищення його конкурентоспроможності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беспала О. А., Яценко М. С., Сівова Л. С. 
Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку 
виробництва та підвищення його конкурентоспроможності // 
Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 1/3. - С. 38-42. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність поняття "інноваційний потенціал" 
підприємства та виконано статистичний аналіз щодо основних 
напрямів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств за останні 
два роки. Також, виділено основні складові інноваційного потенціалу з 
подальшим детальним розглядом кожної з цих складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93915  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владика Юлія Павлівна  
 
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 "Можливості та умови залучення фінансових ресурсів на 
ринку недержавного пенсійного забезпечення України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто можливість та умови залучення фінансових 
ресурсів на ринку недержавного пенсійного забезпечення України. 
Фінансові можливості забезпечення сталого розвитку обмежені, тому є 
потреба використання додаткових фінансових ресурсів. Доцільним є 
визначення можливостей та умов залучення фінансових ресурсів на 
ринку недержавного пенсійного забезпечення з метою фінансування 
сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93916  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катан Людмила Ігорівна, Катан Володимир 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 "Економіко-математичне моделювання ресурсного потенціалу 
підприємств аграрної сфери в досягненні цілей сталого розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катан Л. І., Катан В. О. Економіко-математичне 

моделювання ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери в 
досягненні цілей сталого розвитку // Агросвіт. - 2018. - № 6. - С. 3-7. 

 
Анотація   

У роботі запропоновано застосування еколого-економічного підходу 
для побудови економіко-математичної моделі збалансованого 
використання сільськогосподарських угідь підприємств регіону через 
оптимізацію складу та структури посівних площ на основі еколого-
економічного зонування з урахуванням сівозмін, консервації земель та 
заходів з їх охорони.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93917  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масюк Юлія Володимирівна, Бровко Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Особливості оптимізації управління капіталом в умовах 
кризи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено ряд факторів, врахування яких дозволяє цілеспрямовано 
формувати структуру капіталу, забезпечуючи умови найбільш 
ефективного його використання на кожному конкретному 
підприємстві. Відображено прийнятні джерела формування капіталу в 
умовах нестабільної економіки. Наведено механізм самофінансування 
при недоступності довгострокових позикових коштів. Розглянуто 
процес зміни частки власних коштів у структурі капіталу підприємства 
залежно від стадії розвитку кризи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93918  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масюк 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)  Стаття "Конкурентні стратегії: сутність та особливості формування на 
сільськогосподарському підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Масюк Ю. В. Конкурентні стратегії: сутність та 
особливості формування на сільськогосподарському підприємстві 
[Електронне наукове фахове видання] / Масюк Ю. В. // Економіка та 
суспільство. - 2018. - Випуск 19. - С. 506-510. - Режим доступу до 
видання: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-77 

 
Анотація   

Встановлено, що одним із ключових напрямів стратегічного 
планування виступає конкурентна стратегія сільськогосподарського 
підприємства, котра генерує конкурентні переваги і передбачає 
перспективу ефективного функціонування та розвитку. Доведено, що 
врахування і дотримання принципів розробки стратегії дозволить 
створити ефективний засіб досягнення цілей підприємства, забезпечить 
високу конкурентоспроможність і гнучкість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93919  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Музичний альбом "Алігатор - 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Revobot", "Wait", "Куся", "Зима", 
"Коломийка", "Корчувате", "Зачекай", "Роги", "Пісня", 
"Галоперідол".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93920  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація багатозарядної антиматеріальної гвинтівки "Monomakh 
II" калібру 14,5×114"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93921  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93922  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "The Leap"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93923  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian)  
 
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 "Mediterranean variations"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93924  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian)  
 
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 "Neverending story"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93925  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian)  
 
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 без тексту "Equilibrium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93926  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian)  
 
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 "Angels around"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93927  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Світлини майстерні "Треті півні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Портрети жінок і дівчат у традиційному українському вбранні, за 
регіонами і в стилізованому етностилі. Деякі у вінках, зроблених мною, 
відтворених за давніми фотографіями і зразками, також у вінках 
стилізованих, зроблених у сучасному етностилі. Фотографії фрагментів 
традиційного українського одягу і прикрас, елементів побуту. 
Фотографії моделей у вбранні сучасних українських дизайнерів, що 
працюють в етностилі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93928  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасевич Віктор Миколайович, Білоцерківець Володимир 
Вікторович, Завгородня Олена Олександрівна, Лебедєва Валентина  
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                                                           Костянтинівна, Леонідов Ігор Леонідович, Летуча Олександра 
Володимирівна, Ткаченко Наталія 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)  Підручник "Філософія та методологія економічної науки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філософія та методологія економічної науки : 
Підручник / За ред. В. М. Тарасевича. - Дніпро : ПБП "Економіка", 
2019. - 160 с. 

 
Анотація   

В підручнику представлено проблематику філософії та методології 
економічної науки як навчальної дисципліни. Спеціальні теми 
присвячені викладанню проблематики предметного простору 
дисципліни, його онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та 
праксеологічного компонентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93929  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яшник Оксана Ігорівна (Педченко), Клішин Ігор Вікторович (prophet)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль частотного аналізатора 
"Буквожор" ("Буквожор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для визначення частоти вживаності 
літер українського, російського та англійського алфавітів у 
літературних джерелах текстового формату. Універсальністю 
використання модуля є можливість його інтеграції у будь-який веб-
ресурс чи додаток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93930  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тюріна Євгенія Олександрівна, Ярощук Людмила Дем'янівна  
 
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 "Врахування показників сталого розвитку при 
автоматизації процесів відновлення ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93931  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sandra Grace (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 "Hotel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня описує історію дівчини, її почуття кохання, яке може бути різним 
- надзвичайно сильним, а часто й нерозділеним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93932  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для студентів закладу вищої 
освіти "Логіко-математична підготовка студентів спеціальності 013 
Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Логіко-математична підготовка студентів 
спеціальності 013 Початкова освіта : методичні рекомендації / Л. О. 
Рехтета. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2018. - 76 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях розроблено методику роботи над 
завданнями з логічним навантаженням у початковому курсі 
математики. Розглянуто складові процесу розв'язування завдань з 
логічним навантаженням для 1-4 класів, а саме: види завдань, методи, 
шляхи та способи їх розв'язання. Дані методичні рекомендації можуть 
бути використані студентами спеціальності 013 "Початкова освіта" 
освітнього ступеня "бакалавр" для самостійної роботи та вчителями 
загальноосвітніх шкіл І ступеня для роботи зі здобувачами початкової 
освіти на уроках та у позакласній роботі з математики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93933  
 
Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курчатова Анжеліка 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)  Методичний посібник "Шануймо батька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Курчатова А. В. Шануймо батька : методичний 

посібник / А. В. Курчатова. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 95 с. 
 
Анотація   

У посібнику міститься матеріал, присвячений проблемі морального 
виховання дітей старшого дошкільного віку, зокрема шанобливому 
ставленню до батька. Розглядається роль батька у вихованні дітей, 
даються рекомендації щодо формування його ідеалу. Пропонуються 
орієнтовні бесіди з дітьми про батька, дидактичні та сюжетно-рольові 
ігри, цікавий практичний матеріал в додатках. Методичний посібник 
адресований студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам вищих 
навчальних закладів, вихователям дошкільних закладів освіти і 
батькам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93934  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
навчального характеру, музичний твір з текстом, музичний твір без 
тексту, похідний твір, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-методичний посібник "Авторський збірник навчання гри на 
фортепіано "Від сходинки до сходинки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський збірник "Від сходинки до сходинки" розрахований на 
викладачів дитячих музичних шкіл та дітей, які навчаються гри на 
фортепіано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93935  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмашова Тетяна Миколаївна  
 
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)  Синопсис 4-серійного комедійного серіалу "Интересное положение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис 4-серійного комедійного серіалу "Интересное положение".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93936  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятецька Людмила 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 "Тайна о пальме для замужних и тех, кто хочет быть женой" 
("Тайна о пальме")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93937  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Володимир Михайлович, Крутякова Валентина Іванівна, 
Беспалов Ігор Миколайович, Ходорчук Василь Якович, Барабаш 
Антоніна Дмитрівна, Пиляк Ніна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення родентицидної активності препарату "Бактороденцид БТ" 
("Методика визначення активності препарату "Бактороденцид БТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93938  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Володимир Михайлович, Крутякова Валентина Іванівна, 
Беспалов Ігор Миколайович, Ходорчук Василь Якович, Барабаш 
Антоніна Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення якості мікробіологічного препарату" ("Методика 
визначення якості препарату "Планриз БТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93939  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Володимир Михайлович, Крутякова Валентина Іванівна, 
Беспалов Ігор Миколайович, Ходорчук Василь Якович, Барабаш 
Антоніна Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методологічне 
забезпечення виробництва біофунгіциду зі стимулюючим ефектом" 
("Методологічне забезпечення виробництва препарату "Триходермін 
БТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93940  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прус Ігор Петрович  
 
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 "Державна чекова лотерея"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93941  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завідов Євген Вікторович, Коловоротний Ян Сергійович, Процеров 
Андрій Юрійович, Шапоріна Ольга Вячеславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФІ-ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Операційна система координування 
авіатранспортного розкладу "ОСКАР" ("ОСКАР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для відображення інформації про авіарейси, а 
також для надання звітів у вигляді таблиць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93942  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Християнський роман "Царство Света. Книга первая. Личности 
Света"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія мандрів головного героя і головної героїні в світі Бога, які 
відвідують різні місця і зустрічають безліч персонажів. В кінці своєї 
подорожі головні герої зустрічають Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93943  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильків Віталій 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 "Navisoft (Навісофт)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для збору і обробки інформації про рух 
транспортних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93944  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жданов Дмитро 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 "CRM KRUSHER" ("KRUSHER")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93945  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Катерина Олегівна  
 
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 "Ювелірний виріб "Сережки "Череп" 
("Сережки "Череп")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір призначений для задоволення особистих та культурних потреб 
людини.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93946  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Катерина Олегівна  
 
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 "Ювелірний виріб "Перстень "Череп" 
("Перстень "Череп")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для задоволення особистих та культурних потреб 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93947  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Катерина Олегівна  
 
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 "Ювелірний виріб "Перстень "Дитина" 
("Перстень "Дитина")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для задоволення особистих та культурних потреб 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93948  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Катерина Олегівна  
 
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 "Ювелірний виріб "Намисто "Щелепа" 
("Намисто "Щелепа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для задоволення особистих та культурних потреб 
людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93949  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна, Готфрід Антоніна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Трітмент "Рутенія. Бренд Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія унікального українського шрифту. Думки найкращих 
спеціалістів: художників, дизайнерів, маркетологів, психологів, 
істориків, тату-майстра, та видатного каліграфа, лауреата 
Шевченківської премії, Василя Чебаника, який відтворив аутентичну 
українську абетку - РУТЕНІЮ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93950  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Колотило 
Оксана Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник інтегрованого курсу "Мистецтво" для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблено відповідно до Державного стандарту початкової 
освіти в освітній галузі "Мистецтво". У його змісті інтегрується 
матеріал з музичного, образотворчого та синтетичних видів мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93951  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Географія" для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить повний обсяг обов'язкового навчального матеріалу, 
передбаченого чинною програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93952  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Тарнавська Світлана Степанівна, Гнатюк 
Ольга Владиславівна, Павич Ніна Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 1 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Я досліджую світ" реалізує зв'язок навчання з життям, 
практичне застосування знань у навчальній діяльності, взаємозв'язок 
між навчальними предметами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93953  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Колотило 
Оксана Миколаївна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник інтегрованого курсу "Мистецтво" для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У змісті підручника інтегрується матеріал з музичного, образотворчого 
та синтетичних видів мистецтва. Основне завдання навчальної книжки 
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- допомогти учням усвідомити зв'язки мистецтва з життям, внутрішнім 
світом дитини в системі "Я - мистецтво".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93954  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Ріки України. Стохід. Частина ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В серці українського Полісся, землі Волині прорізає ріка Стохід. Її 
численні русла утворюють заплутану мережу із сотнями ходів і 
оманливих сліпих рукавів. Байдаркова група вирушає у лабіринти 
ріки, оточені недоторканою поліською природою, та стикається із 
трагічною спадщиною минулого. Групу очікують несподівані  
відкриття і небезпечні події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93955  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Экспериментаторша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93956  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшкевич Антоніна Іванівна, Бабишена Мар'яна Ігорівна  
 
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 "Тлумачний 
словник морської термінології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Тлумачний словник морської термінології" охоплює морську 
лексику, необхідну для використання у навчальному процесі в 
морських закладах освіти з урахуванням компетентнісного підходу, а 
також для вдосконалення і розвитку лексичного складу суднових 
офіцерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93957  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович, Загоруєва Лора Леонідівна, Черкашина Лідія 
Володимирівна, Сябренко Геннадій Петрович, Кириченко 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)  Науковий твір "Клінічні і профілактичні технології народної та 
нетрадиційної медицини: навчальний план, програма та методичне 
забезпечення циклу тематичного удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячений удосконаленню теоретичної та практичної 
підготовки з питань народної та нетрадиційної медицини, 
ознайомленню з сучасними досягненнями у галузі народної та 
нетрадиційної медицини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93958  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоман Олег Гаврилович  
 
Повне ім'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 "Русский & иврит - бхай-бхай! Забавное 
пособие по ивруситу" ("Русский & иврит - бхай-бхай!")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Напівжартівливий і напівсерйозний "трактат", котрий стосується 
виявлених автором взаємозв'язків між івритом, з одного боку, та 
російською мовою, з іншого. Виявлені паралелі між вказаними мовами 
(щодо фонетики, граматики та синтаксису) дозволили автору 
стверджувати, що вже народилась нова гібридна мова - симбіоз 
"івриту" і "руситу" - "іврусит"!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93959  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Актуальні проблеми формування ціннісних орієнтацій 
особистості у науковій спадщині В. О. Сухомлинського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Р. П. Актуальні проблеми формування 

ціннісних орієнтацій особистості у науковій спадщині В. О. 
Сухомлинського // Науковий вісник Миколаївського Національного 
університету імені В. О. Сухомлинського : Збірник наукових праць. 
Педагогічні науки. - 2018. - С. 351-356. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93960  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Фризби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93961  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Закроешь двери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93962  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Выхода нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93963  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Подростки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93964  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
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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 "Марго Роби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93965  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ночью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93966  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Несчастный случай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93967  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 
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 "Кто тебе поверит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93968  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Её мысли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93969  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшкевич Антоніна 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 "Організація морської освіти на півдні України (30-ті 
роки ХІХ - початок ХХІ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено матеріали з питань організації морської 
освіти на півдні України із 30-х років ХІХ до початку ХХІ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93970  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Шкляр Сергій Петрович, Загоруєва 
Лора Леонідівна, Черкашина Лідія Володимирівна, Сябренко Геннадій 
Петрович, Кириченко Ігор Іванович, Омарова Ольга Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Холістичні немедикаментозні методи в 
загальнолікарській практиці: навчальний план, програма та 
методичне забезпечення циклу тематичного удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячений циклу тематичного удосконалення 
"Холістичні немедикаментозні методи в загальнолікарській практиці", 
метою якого є одержання нових знань та освоєння лікарями 
(слухачами) практичних навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93971  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшкевич Антоніна 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 "Становлення і розвиток морської освіти на 
Херсонщині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику зібрано матеріал із питань становлення і розвитку 
морської освіти на Херсонщині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93972  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Шкляр Сергій Петрович, Загоруєва 
Лора Леонідівна, Черкашина Лідія Володимирівна, Сябренко Геннадій 
Петрович, Кириченко Ігор Іванович, Герасименко Сергій 
В'ячеславович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Санологічні аспекти здорового та оздоровчого 
харчування військовослужбовців: навчальний план, програма та 
методичне забезпечення циклу тематичного удосконалення лікарів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір складений відповідно до договору про науково-
практичну співпрацю з Військово-медичним клінічним центром 
Північного регіону Міністерства оборони України задля навчально-
методичного забезпечення процесу здорового харчування та 
профілактики харчових отруєнь серед військовослужбовців в період 
несення служби в військових частинах (здорове), лікувально-
профілактичного (оздоровче) харчування хворих, поранених та 
травмованих в період відновного лікування у багатопрофільному 
військово-медичному закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93973  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
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 "Домашнє ув'язнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93974  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
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 "Кур'єр Рома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93975  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончева Тетяна Георгіївна  
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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 фільму "Кларо, чого ти хочеш?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93976  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяченко Костянтин Леонідович, Гала Лілія Олексіївна, Ейбен Ганна 
Степанівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Наукове узагальнення термінів з належних практик у фармації 
(методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто проведене наукове узагальнення й упорядкування 
базових термінів з належних практик у фармації за алфавітом та 
діючою ієрархією законодавчих і нормативно-правових актів в Україні. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93977  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник усних творів "Видеоуроки и примеры решения задач по курсу 
"Начертательная геометрия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відеоуроки по курсу "Нарисна геометрія" розкривають теоретичні 
відомості з тематики курсу нарисної геометрії та надають приклади 
задач з методикою їх вирішення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93978  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корх Майя 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)  Збірник наукових статей "Удосконалення професійної підготовки 
фахівців річкового та морського флоту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Включає 5 статей щодо удосконалення професійної підготовки фахівців 
в морському вузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93979  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з описом "Декор для чашки "Чашка с усами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Ескіз декору у вигляді вусів використовується для чашки будь-якого 
розміру, розташовується на верхньому ободі цієї чашки та призначений 
для захисту вусів від намокання під час пиття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93980  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала Лілія Олексіївна, Панфілова Ганна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Науково-прикладні підходи до розробки структури й змісту  
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                                                           національного стандарту Належної аптечної практики (методичні 
рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано проект структури національного стандарту 
Належної аптечної практики та його інформаційного наповнення 
відповідно до оновленого змісту основних функцій аптечних закладів у 
системі фармацевтичного забезпечення населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93981  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілова Ганна Леонідівна, Гала Лілія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Аналіз 
сучасних форм організації медичного страхування та розробка завдань 
з їх ефективного впровадження в систему фармацевтичного 
забезпечення населення України (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто перспективні напрями страхової діяльності в системі 
охорони здоров'я - мікрострахування та комплементарне медичне 
страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93982  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід'ємна 
складова професійної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: VALENTYNA VIZNIUK Digital Competence of Future 
Teachers as an Integral Component of Professional Training // Наукові 
записки. Серія : Педагогіка. - 2019. - № 1. - С. 131-136. 

 
Анотація   

Проаналізовано проблему використання інноваційних технологій у 
професійній діяльності майбутнього педагога.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93983  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Олександр Григорович, Болтянська Наталя Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Основи проектування тваринницьких підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено технології утримання тварин та основи технології 
кормоприготування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93984  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Візнюк Валентина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Експериментальна модель формування професійної 

надійності майбутніх керівників навчальних закладів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Візнюк В. В. Експериментальна модель формування 
професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 2 
(56). - С. 10-17. 

 
Анотація   

Висвітлено етапи реалізації експериментальної моделі формування 
професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93985  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Марія Петрівна, Дудінова Анастасія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Трансформационно-интеграционная игра "МОЙ 
ТАЛАНТ - ЗАРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93986  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукові тези "Кросплатформені сервіси у підготовці майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено питання використання інформаційно-цифрових технологій 
в освітній діяльності майбутніх педагогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93987  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукові тези "Структурні компоненти професійної надійності 
майбутніх керівників навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Візнюк В. В. Структурні компоненти професійної 
надійності майбутніх керівників навчальних закладів // Матеріали 
шостої міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні 
дослідження в соціальній сфері". -  2015. - С. 256-259. 

 
Анотація   

Висвітлено питання професійної надійності та подано термін 
"професійна надійність керівника навчального закладу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93988  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зинякова Анжеліка Анатоліївна, Пономаренко Сергій Сергійович  
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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 "Історія української мови: Загальні питання 
історії української мови. Історична фонетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зинякова А. Історія української мови: Загальні 
питання історії української мови. Історична фонетика : навчальний 
посібник / А. Зинякова, С. Пономаренко ; відпов. ред. Л. Островська. - 
Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. - 188 с. 

 
Анотація   

Історія української мови як наука і навчальна дисципліна має важливе 
теоретичне і практичне значення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93989  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Ірина Анатоліївна, Гречка Володимир Віленович, 
Тітовець Дмитро Валерійович, Губін Олег Олександрович, Тимофіїв 
Олег Юрійович, Компанієць Олександр Олександрович, Діхтяр 
Євгеній Григорович, Савченко Ігор Васильович, Хітько Віталій 
Анатолійович, Калініченко Ігор Васильович, Діхтяр Олена Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Для розрахунку обсягів спожитої електроенергії споживачами, 
складається з комплексу об'єднаних модулів: облік основних даних 
споживачів (пов'язаних субабонентів), їх засобів обліку електроенергії, 
візуальної схеми розрахунку обліку, які в комплексі дозволяють вести 
облік корисного відпуску електроенергії операторами системи 
розподілу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93990  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Синопсис "Sky-swallow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93991  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Лідерський потенціал студентської молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є аналіз сильних та слабких сторін лідерського потенціалу 
сучасної студентської молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93992  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, Рогоза Костянтин Геннадійович, 
Дубінюк Юлія Вікторівна  

 
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 "Інтерактивна консалтингова система 
"ПІКС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для надання рекомендацій широкому колу користувачів 
від консалтингових компаній до окремих підприємців щодо прийняття 
науково-обґрунтованих управлінських рішень в режимі діалогу 
користувача з програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93993  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавська Тетяна Валеріївна, Садовник Дарія Дмитрівна  
 
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 "Таалия и сны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93994  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
інформаційні технології" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Призначена для надання можливості запису даних на безконтактний 
електронний носій інформації, захисту їх від несанкціонованого 
доступу та внесення будь-яких змін у вже записані дані, подальшого 
зчитування записаних даних за допомогою спеціального зчитувального 
пристрою. Є доопрацьованою версією комп'ютерної програми "NOS" 
(розширено функціонал). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93995  
 
Дата реєстрації авторського права  14.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князєв Олександр 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 "SEO-CRM"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система управління процесом просування сайта з вбудованими 
інструментами веб-аналітики та моніторингу стану сайта в пошуковій 
системі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93996  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Перші кроки футболу України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це добре ілюстроване історико-довідкове видання досить докладно 
знайомить з передумовами появи футболу та історією його зародження 
на землях сучасної України наприкінці XIX століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93997  
 
Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Міжнародні розрахунки та валютні операції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні 

операції : навч. посіб. / О. І. Береславська. – Ірпінь : Університет ДФС 
України, 2019. - 368 с. - (Серія "На допомогу студенту", т. 38). 

 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та 
практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з 
урахуванням світового та вітчизняного досвіду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93998  
 
Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полковниченко 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)  Книга "Мікроекономіка в інформаційних схемах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Полковниченко С. О. Мікроекономіка в інформаційних схемах : навч. 
посіб. для студ. всіх спеціальностей / С. О. Полковниченко. - Чернігів : 
ЧНТУ, 2017. - 276 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено основні мікроекономічні проблеми попиту і 
пропозицій, загальні принципи раціональної поведінки економічних 
суб'єктів у різних ринкових структурах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93999  
 
Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полковниченко 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)  Книга "Основи економічної теорії в інформаційних схемах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полковниченко С. О. Основи економічної теорії в 
інформаційних схемах : навч. посіб для студ. всіх спеціальностей / С. О. 
Полковниченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 484 с. 

 
Анотація   

У посібнику узагальнено теоретичні досягнення економічної науки та 
досвід ринкової трансформації економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94000  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 
Роман Ігорович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Vlada K"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94001  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 
Роман Ігорович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Серце України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94002  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з дисципліни "Основи 
проектування інтер'єрів і меблів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить необхідні теоретичні та практичні знання з дисципліни 
"Основи проектування інтер'єрів і меблів" до виконання курсового 
завдання та організації самостійної роботи за темою "Обміри меблів", 
що забезпечує фахову підготовку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94003  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з дисципліни "Універсальний 
дизайн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить необхідні теоретичні та практичні знання з дисципліни 
"Універсальний дизайн", що забезпечує фахову підготовку студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94004  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Ольга Романівна, Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин 
Мар'ян Петрович, Богуславська Вікторія Юріївна, Галан Ярослав 
Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель ігрового засобу техніко-тактичної підготовки 
у спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір представлений моделлю ігрового засобу, основою якого є картки з 
літерами. Правильне використання твору передбачає складання з 
наявних літер термінів, пов'язаних з техніко-тактичною підготовкою у 
різних видах спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94005  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Олександр Олександрович, Григорова Тетяна 
Альбертівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-додаток пошукового модуля для системи 
дистанційного навчання "iSearch" ("iSearch")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Web-додаток призначений для розширеного пошуку навчального та 
наукового матеріалу для систем дистанційного навчання. Web-додаток 
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дає можливість розширеного пошуку як всередині дистанційної 
системи, так і за її межами, тобто в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94006  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Гравюра на склі "Погляд Льва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На гравюрі зображений поважний лев, що лежить на траві і дивиться 
вдалину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94007  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скобун 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 короткометражного фільму "Гавриил"(Gabriel)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пара Янголів. Досвідчений і мудрий проводить стажування для 
молодого початківця. Для цього їх відряджають на Землю, до людей, де 
вони мандрують містом Х. Старший Янгол відводить небезпеку від 
декількох людей, які пов'язані між собою низкою обставин і подій. 
Серед цих людей і дівчинка Дарина. Але за такий порятунок необхідно 
заплатити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94008  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Ризик-менеджмент" для студентів магістерського рівня 
навчання   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях розглядаються теми: управління 
інвестиційними ризиками; моделювання економічного ризику на 
підґрунті концепції та інструментарію теорії гри; використання дерева 
рішень при оцінці ризику комерційної фірми; управління ризиками 
фінансових інвестицій підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94009  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Риков Сергій Олександрович, Яременко Наталія Миколаївна, 
Харченко Лариса Борисівна, Ліщишина Олена Михайлівна, Шилкіна 
Олена Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Брошура "Скринінг на аномалії зору у дітей віком від 6 місяців до 5 
років (задокументована інформація/локальний протокол/клінічний 
маршрут пацієнта)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір для підтримки впровадження в практичну діяльність медичних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94010  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопатіна Ярослава Володимирівна, Гетьман Лариса Іванівна, 
Ліщишина Олена Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Брошура "Профілактика інфікування ВІЛ (задокументована 
інформація/локальний протокол/клінічний маршрут пацієнта)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено для підтримки впровадження в практичну діяльність 
медичних закладів положень наказу Міністерства охорони здоров'я 
України стосовно лікування та профілактики інфекції, спричиненої 
ВІЛ, в частині допомоги ключовим групам населення, найуразливішим 
щодо інфікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94011  
 
Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арістархов Юрій Анатолійович, Горбалюк Віктор Віталійович, 
Ржавський Олександр Олександрович  

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

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

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

Програма дозволяє відвідувачам закладів громадського харчування 
робити замовлення через електронне меню зі своїх смартфонів на базі 
технології QR-коду без контакту з офіціантом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94012  
 
Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Лариса Володимирівна (Волкова)  
 
Повне ім'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 "Динаміка життя в малюнках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує всі сфери життєдіяльності людини, а саме: 
взаємовідношення, спорт, творчість, працю, відпочинок та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94013  
 
Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підберезних Інна Євгеніївна  
 
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 "США та країни Далекого Сходу: 1945 - початок 
1990-х років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підберезних І. Є. США та країни Далекого Сходу: 
1945 - початок 1990-х років : [навчальний посібник] / І. Є. Підберезних. 
- Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. - 164 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику показано зовнішню політику та дипломатію 
США у Далекосхідному регіоні з 1945 до початку 1991 року. Значна 
увага приділена Ялтинсько-Потсдамській післявоєнній системі 
світоустрою, американському чиннику та еволюції міжнародних 
відносин у Далекосхідному регіоні, політиці США на Корейському 
півострові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94014  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підберезних Інна Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії: 
партнерство в умовах сучасних викликів (1990-початок 2000-х рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів Опублікування: Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки в 
Південно-Східній Азії: партнерство в умовах сучасних викликів (1990-
початок 2000-х рр.) : монографія / І. Є. Підберезних. - Миколаїв : Іліон, 
2018. - 476 с. 

 

Анотація   
У монографії досліджена ґенеза новітньої історії політики США в 
субрегіоні Південно-Східної Азії. Значна увага приділена 
зовнішньополітичним пріоритетам провідних регіональних гравців у 
боротьбі за вплив у субрегіоні, особливостям формування нового 
регіонального балансу сил у Південно-Східноазійському регіоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94015  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бриль Сергій Миколайович, Кіпчук Руслана Валентинівна, Змитрук 
Тимур Юрійович, Афанасьєв Іван Вікторович, Галицький Віталій 
Вадимович, Гарчев Сергій Афанасійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації 
тварин" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Єдиний державний реєстр тварин" ("ПП 
"ЄДРТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для: ведення обліку тварин, що 
містить інформацію про ідентифікованих тварин, їх місцезнаходження, 
переміщення, забій, загибель та ветеринарно-санітарний стан тощо; 
забезпечення повного циклу роботи з товарно-матеріальними 
цінностями з моменту їх замовлення на виробництві до моменту їх 
відвантаження та реєстрації в Системі; збереження та використання 
інформації про тварин, власників, господарств, агентів тощо; 
забезпечення простежуваності за обігом тварин від народження до 
забою, загибелі та отримання продуктів сировини тваринного 
походження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94016  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвський Владислав Вікторович, Чуприна Наталія Миколаївна, 
Колесніков Володимир Петрович, Гаркуша Володимир Валерійович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Дослідження закономірностей формування транспортних 
послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті розглянуто особливості формування транспортних 
послуг. Визначено сутність ринку транспортних послуг, його структуру 
та функції, а також об'єктивні умови його функціонування на теренах 
національної економіки нашої держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94017  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту до кінофільму "Готель Едельвейс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка "Готель Едельвейс" - це музика до кінофільму, яка складається 
з тридцяти однієї оригінальної інструментальної композиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94018  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарай Світлана Михайлівна, Оліскевич Мирослав Стефанович, 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)  Науковий твір "Імітаційне моделювання взаємопов'язаних 
транспортних процесів на магістральній мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються взаємозалежні процеси перевезення вантажів на 
магістральній транспортній мережі. Сформульована задача розподілу 
наявних автотранспортних засобів. Розроблено метод імітаційного 
моделювання взаємопов'язаних транспортних процесів на 
магістральній мережі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94019  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Размышления о сущем. (Попытка осмысления)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94020  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дічек Наталія Петрівна, Загородня Алла Анатоліївна, Гупан Нестор 
Миколайович, Антонець Наталія Борисівна, Куліш Тетяна Іванівна, 
Шевченко Світлана Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної 
України (історико-аналітичний аспект)" 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної 
України (історико-аналітичний аспект): монографія / авт. кол. : Дічек Н. П., 
Антонець Н. Б., Гупан Н. М., Загородня А. А., Куліш Т. І., Шевченко С. М. ; 
за заг. ред. док. пед. наук, проф. Н. П. Дічек. - Київ : Педагогічна думка, 
2019. - 364 с. : табл. 

 
Анотація   

У монографії розкрито процеси індивідуалізації в шкільній освіті 
України, починаючи з перших років незалежності, окреслено шляхи 
еволюціонування механізмів гуманізації й оптимізації шкільної освіти 
(1991-2010).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94021  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Професійна підготовка фахівців економічної галузі в 
закладах вищої освіти Республіки Польщі та України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено аналіз базових понять дослідження в 
українському та польському освітньому просторі; розкрито проблеми 
професійної підготовки фахівців економічної галузі в педагогічній 
теорії; обґрунтовано критерії порівняння підготовки економістів в 
закладах вищої освіти Республіки Польщі та України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94022  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденкова Вікторія Миколаївна, Корнієнко Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Стислий коментар до основних змін нової редакції 
українського правопису"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях подається передмова, у якій викладено 
коротку історію правопису, коментарі української національної комісії 
з питань правопису.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94023  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргана (псевдонім)  
 
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 малюнків "Колода карт "Таро Морганы. Магия в сказках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка малюнків "Колода карт "Таро Морганы. Магия в сказках" 
містить зображення 24 карт, призначених для ігор та розваг, які, в тому 
числі, можуть використовуватися як психологічний інструмент, щоб 
розібратися у проблемах, що виникають у взаємовідносинах людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94024  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 
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 "Казка та вірші для дітей дошкільного і 
молодшого шкільного віку "Лісовий ярмарок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лепеха Т. В. Лісовий ярмарок. Казки у віршах для 
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Малюнки автора - 
Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. - 2019. - 48 с. : іл. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94025  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 
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 "Казка у віршах для дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку "На курорт!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лепеха Т. В. На курорт! Казка у віршах для дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Малюнки автора. – 
Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. - 2019. - 48 с. : іл. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94026  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 
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 для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку "Мої друзі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94027  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 

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 для дітей дошкільного віку "Цікава 
абетка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

169 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94028  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-художнє видання "Збірка віршів для дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку "Новини з лісу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94029  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 
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 "Казка у віршах для дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку "Рекорд"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лепеха Т. В. Рекорд. Казка у віршах для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Малюнки автора. / Т. В. 
Лепеха. - Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. - 2019. - 48 с. : іл.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94030  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепеха Таїсія Василівна  
 
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 "Казка у віршах для дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку "Лісова школа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94031  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова для іноземних студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94032  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Русский язык для 
иностранных студентов. Учебное пособие"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94033  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабчик Аркадій Семенович  
 
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 "Первичная материя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведені основні поняття про первинну матерію з визначенням 
еталону часу її перетворень. Розкрита фізична суть взаємодії первинної 
матерії з об'єктами Всесвіту, що підтвержує справедливість законів 
природи і Розвитку, та на цій основі представлений варіант розрахунку 
наукового прогнозу розвитку планети Земля і Людства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94034  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Світлана 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 "Регулювання ринку праці в умовах трудоресурсної 
волатильності: багатоваріативний підхід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці України спричинив 
трудоресурсну волатильність. За таких умов існує необхідність 
перегляду фундаментальних основ регулювання ринку праці, побудови 
нових підходів щодо регулювання ринку праці з урахуванням 
волатильності трудоресурсного забезпечення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94035  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Перспективи використання сучасних інформаційних 
технологій при здійсненні фінансового планування на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свистун Л. А. Перспективи використання сучасних 
інформаційних технологій при здійсненні фінансового планування на 
підприємстві // Економіка і регіон : Збірник наукових праць. - Полтава : 
ПолтНТУ, 2016. - № 3. - С. 13-21. 

 

Анотація   
У статті досліджено методи планування фінансово-господарської 
діяльності підприємства та економіко-математичні оптимізаційні 
моделі, що застосовуються у фінансовому плануванні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94036  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулиняк Ігор Ярославович, Дзюрах Юрій Михайлович  
 
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 "Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу 
в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулиняк І. Я., Дзюрах Ю. М. Тенденції та 
перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні // Вісник 
соціально-економічних досліджень. - 2019. - № 1 (69). - С. 48-57. 

 

Анотація   
У статті обґрунтовано популярність фінансового лізингу як 
альтернативної форми банківському кредитуванню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94037  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюрах Юрій Михайлович  
 

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 "Інституційні засади державного регулювання інвестиційних 
процесів у сільському господарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дзюрах Ю. М. Інституційні засади державного 
регулювання інвестиційних процесів у сільському господарстві // 
Теорія та практика державного управління. - 2019. - Випуск 1 (64). - 
С. 149-157. 

 

Анотація   
Визначено особливості формування державного регулювання 
інвестиційних процесів в сільському господарстві. Наведено структуру 
державного регулювання інвестиційних процесів в сільському 
господарстві, розглянуто основні показники державної політики 
інвестиційного розвитку у сільському господарстві України. 
Сформовано структурну схему механізму державного регулювання 
інвестицій в сільському господарстві України. Проаналізовано 
динаміку темпів приросту видатків на державне регулювання 
інвестицій в сільському господарстві та ВВП за 2014-2017 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94038  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюрах Юрій Михайлович  
 
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 "Державне регулювання інвестицій у сільському господарстві: 
зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дзюрах Ю. М. Державне регулювання інвестицій у 
сільському господарстві: зарубіжний досвід та можливості його 
імплементації в Україні //  Ефективність державного управління. - 
2019. - Випуск 1 (58). - С. 220-229. 

 
Анотація   

Визначено основні тенденції загальносвітового досвіду у використанні 
засобів стимулювання інвестиційного розвитку агросектору. Наведено 
характеристику інструментів та засобів державного регулювання 
інвестицій у сільському господарстві країн Азії, Північної Америки та 
ЄС. Проаналізовано основні засоби та напрямки реалізації 
інвестиційної політики урядами зарубіжних країн щодо стимулювання 
розвитку сільськогосподарських виробників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94039  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Наукова стаття  "Особливості введення в культуру in vitro рослин 
бука лісового (FAGUS SILVATICA L.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені методичні підходи щодо отримання асептичних 
життєздатних експлантатів рослин бука лісового (Fagus silvatica L.). 
Підібраний оптимальний склад живильного середовища на етапі 
введення експлантатів у культуру in vitro.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94040  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Фінансово-економічний механізм 
природокористування: інституціональні засади інвестиційної 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано сутність фінансово-економічного механізму 
природокористування як сукупності форм, методів, способів, 
інструментів та важелів формування і перерозподілу фінансових 
фондів через застосування комплексу фіскальних, кредитних та 
інвестиційних підойм, а також фінансових преференцій (податкові 
пільги, компенсація процентних ставок, зменшення ввізного мита) та 
штрафних санкцій, спрямованих на розширене відтворення природно-
ресурсного потенціалу та охорону навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94041  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Еквівалентне вилучення лісоресурсної ренти як 
важлива складова фінансово-економічного механізму 
лісогосподарювання в умовах децентралізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтована необхідність забезпечення еквівалентного вилучення 
лісоресурсної ренти як важливої складової фінансово-економічного 
механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації влади та 
реформи місцевого самоврядування. Встановлено, що 
інституціоналізація земельного податку на лісові землі призведе до 
надмірного фіскального навантаження на постійних лісокористувачів, 
що негативним чином відобразиться на продуктивності і якісному 
складі лісів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94042  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Фінансово-економічний механізм 
природокористування: сутність, складові та перспективи 
удосконалення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано сутність фінансово-економічного механізму 
природокористування як сукупності форм, методів, способів, 
інструментів та важелів формування і перерозподілу фінансових 
фондів через застосування комплексу фіскальних, кредитних та 
інвестиційних підойм, а також фінансових преференцій (податкові 
пільги, компенсація процентних ставок, зменшення ввізного мита) та 
штрафних санкцій, спрямованих та розширене відтворення природно-
ресурсного потенціалу та охорону навколишнього природного 
середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94043  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Насіннєве розмноження видів роду EXOCHORDA 
LINDL."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні положення размноження представників роду 
Exochrda Lindl. в умовах Києва. Наведені дані по термінах заготівлі 
насіння, передпосівної обробки, строків висіву, глибини загортання 
насіння та термінів появи сходів. Проаналізовано результати 
досліджень та зроблено відповідні висновки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94044  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Наукова стаття "PECULIARITIES OF MORPHOGENESIS OF THE 
ENDANGERED SPECIES OF WILLOW (SALIX SPP.) IN VITRO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні підходи до збереження і відтворення рідкісних 
генотипів рослин роду Salix L., зокрема верби туполистої (Salix retusa 
L.) та верби альпійської (Salix alpine Scop.), які занесені до Червоної 
книги України й перебувають у статусі рідкісних зникаючих. 
Розроблено методику введення в культуру in vitro рослин S. retusa і S. 
alpine для їх масового розмноження та збереження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94045  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості морфології насіння та листя 
представників роду EXOCHORDA LINDL."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні положення насіннєвого розмноження представників 
роду Exochorda Lindl. в умовах м. Києва. Наведені дані по термінах 
заготівлі насіння, передпосівної обробки, строків висіву, глибини 
загортання насіння та термінів появи сходів. Проаналізовано 
результати досліджень та зроблено відповідні висновки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94046  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Марія Олександрівна (Кухарська)  
 
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 "Річний цикл розвитку деяких видів роду Сatalpa 
Scop. в умовах м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати чотирирічних фенологічних спостережень за 
представниками роду Сatalpa Scop. у насадження загального та  
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спеціального користування м. Києва. Визначено залежності ритмів 
розвитку катальп не лише від видових особливостей, а й від 
метеорологічних чинників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94047  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутінін Юрій Володимирович, Кашпаров Валерій Олександрович, 
Лазарєв Микола Михайлович, Левчук Святослав Євлогійович, Процак 
Валентин Петрович, Павлюченко Валентина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Картографування забруднених радіонуклідами 
сільськогосподарських угідь для повернення їх в господарське 
використання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі імовірнісного опису забруднення радіонуклідами 
сільськогосподарських угідь і продукції, викладено підхід 
обґрунтування можливості їх повернення в господарське 
використання. Запропонований підхід дозволяє оцінити не тільки 
медіану питомої активності радіонуклідів у врожаї рослин, але і 
ймовірність перевищення встановлених гігієнічних нормативів. Він 
був успішно апробований на прикладі сільськогосподарських угідь 
другої зони радіоактивного забруднення, які розташовані в 
Народицькому районі Житомирської області і Поліському районі 
Київської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94048  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутінін Юрій Володимирович, Левчук Святослав Євлогійович, 
Процак Валентин Петрович, Павлюченко Валентина Володимирівна, 
Кашпаров Валерій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оперативное картографирование загрязненных 
радионуклидами территорий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розроблено методологію оперативного картографування забруднених 
радіонуклідами територій. Для формалізації даних по радіоактивному  
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забрудненню використовується метод просторової інтерполяції 
Крігінга, що дозволяє об'єднати інформацію, отриману в результаті 
прямих вимірювань щільності забруднення території  конкретним 
радіонуклідом, з інформацією, що міститься в інших характеристиках 
радіоактивного забруднення, отриманих на обстежуваній ділянці. 
Запропонована методологія апробована на забруднених внаслідок 
аварії на ЧАЕС сільськогосподарських угіддях, розташованих в 
Народицькому, Поліському та Іванківському районах, і показала свою 
працездатність і ефективність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94049  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юсюк Тетяна Анатоліївна, Себа Микола Васильович  
 
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 "Метод визначення молочної продуктивності кобил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто і проаналізовано форму вим'я кобил 
новоолександрівської ваговозної породи за даними 2016 року. Доведено 
взаємозв'язок контрольних надоїв з промірами вим'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94050  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Олексій Вікторович, Козел Віктор Миколайович, 
Цивільський Федір Миколайович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для системи збору 
інформації від ІоТ пристроїв "LloTHubPfD" ("LloTHubPfD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94051  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Олексій Вікторович, Козел Віктор Миколайович, Дроздова 
Євгенія Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для системи збору 
інформації від ІоТ пристроїв "LloTHubApp" ("LloTHubApp")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94052  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "(Анти)підручник "7 есеїв про 
українську мову" (частина 1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У (анти)підручнику говоритимемо про будову слів, їх способи 
творення, частини мови. І не лише. Будуть історії мовознавців та 
мовознавиць. Це навчальне видання, в якому є місце усміхайликам, 
цікавим історіям, уривкам із художньої літератури, роздумам, 
питанням. Освіта потребує не лише нових ідей (зрештою, є речі 
стабільні, не підвладні часові), але і нових форм, коли з пасивного 
слухача студент перетворюється на співрозмовника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94053  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "(Анти)підручник "7 есеїв про 
українську мову" (частина 2)"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

180 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У (анти)підручнику говоритиметься про займенники, дієслова, 
прислівники, прийменники, сполучники, частки, вигуки і 
звуконаслідувальні слова. Будуть біографії лише жінок-мовознавиць. 
Це навчальне видання, в якому є місце усміхайликам, цікавим 
історіям, уривкам із художньої літератури, роздумам, питанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94054  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "(Анти)підручник "8 есеїв про 
українську мову"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

(Анти)підручник присвячений питанням історії розвитку мови, 
фонетики, графіки, орфографії, лексикології, лексикографії та 
фразеології. Це навчальне видання, в якому є місце усміхайликам, 
цікавим історіям, уривкам із художньої літератури, роздумам, 
питанням. Освіта потребує не лише нових ідей (зрештою, є речі 
стабільні, не підвладні часові), але і нових форм, коли з пасивного 
слухача студент перетворюється на співрозмовника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94055  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Літературна казка Великобританії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник адресований студентам педагогічних факультетів вищих 
навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації. У ньому представлені 
яскраві постаті таких письменників-казкарів Великобританії як  
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Діна Марія М'юлок, Льюїс Керрол, Оскар Уайльд, Редьярд Кіплінг, 
Джеймс Метью Баррі, Алан Александер Мілн, Джон Рональд Руел 
Толкін, Роалд Дал, Памела Ліндон Треверс, Джоан Роулінг та їх знакові 
твори. Подані методичні рекомендації, як правильно читати та 
аналізувати художній твір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94056  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Літературна казка Німеччини та 
Австрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник адресований студентам педагогічних факультетів вищих 
навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації. У ньому представлені 
яскраві постаті таких письменників-казкарів Німеччини та Австрії: 
брати Ґрімм, Ернст Теодор Амадей Гофманн, Еріх Кестнер, Міхаель 
Енде, Отфрід Пройслер, Джеймс Крюс, Корнелія Функе, Фелікс 
Зальтен, Крістіна Нестлінгер. Подано теоретичний літературознавчий 
мінімум, необхідний для успішного аналізу творів, а також інформацію 
про найвідоміші літературні премії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94057  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Літературна казка Польщі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В Україні існує проблема популяризації польської дитячої літератури. 
А це дозволило б розширити коло дитячого читання, запропонувати 
новий інструментарій для аналізу цікавих художніх текстів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94058  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирніс 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Анкета 
"Вивчення попиту на кейтерингові послуги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета містить дев'ятнадцять запитань. Питання про частоту 
замовлення та місце надання кейтерингових послуг, питання щодо 
факторів, які впливають на кейтерингові послуги, та загальну 
інформацію про замовника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94059  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Геннадій  
 
Повне ім'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 "Перезачатие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений на основі РПТ (терапія відправних точок), Духовна 
Інтеграціоніка і робових технологій. Для тих, у кого були проблеми при 
народжені, якщо ви виросли в неповноцінній сім'ї, були моменти 
насильства в дитинстві або підлітковому віці, якщо клієнт вважає, що 
його життя на грані фолу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94060  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малецька Ольга Іванівна, Ціцька Надія Євгенівна, Прокопишин 
Оксана Степанівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Ретроспектива теоретичних поглядів на працю та людський 
чинник в економіці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малецька О. І., Ціцька Н. Є., Прокопишин О. С. 

Ретроспектива теоретичних поглядів на працю та людський чинник в 
економіці // Наукові записки Львівського університету бізнесу та 
права. - 2018. - Випуск 20. - С. 90-95. 

 
Анотація   

У статті представлено дослідження еволюції наукових поглядів на 
трудову діяльність крізь призму потреб конкретних етапів розвитку 
суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94061  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Грошові потоки в системі забезпечення платоспроможності 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крилова О. В. Грошові потоки в системі забезпечення 

платоспроможності підприємства // Економіка та держава. - 2019. - № 7. 
- С. 30-33. 

 
Анотація   

У статті виявлено дві істотні відмінності між грошовими і фінансовими 
ресурсами: перша полягає в різних методах їх розрахунку, а друга - в 
тому, що, незважаючи на тісний взаємозв'язок, їх рух не співпадає в 
часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94062  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
Повне ім'я 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 "Зачем летать?"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна тема твору -  це роздуми та спогади героя твору про своє 
минуле кохання. Музика твору написана в жанрі популярної музики, 
проте може виконуватись у інших жанрах, зокрема як авторська пісня. 
Текст твору - римовані вірші, написані автором російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94063  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
Повне ім'я 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 "Абсолютная любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна тема твору - взаємовідносини між чоловіком та жінкою, які 
прожили разом багато років та, не дивлячись на деякі життєві 
труднощі, залишаються разом рідними один одному. Музика твору 
написана в жанрі популярної музики, але може виконуватись в інших 
жанрах, зокрема як авторська пісня. Текст твору - римовані вірші, 
написані автором російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94064  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
Повне ім'я 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 "Как жить, не любя?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна тема твору в тому, що потрібно дорожити кожним днем, в 
якому ми живемо, а головне в кожному нашому дні - це кохання. 
Музика твору написана в жанрі популярної музики, проте може 
виконуватись і в інших жанрах, зокрема як авторська пісня. Текст 
твору - заримовані вірші, написані автором російською мовою  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94065  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
Повне ім'я 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 "Кто же выдумал?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна тема твору про те, що лінії долі набагато складніші, ніж лінії 
кохання на долонях. Музика твору написана автором в жанрі 
популярної музики, проте може виконуватись в інших жанрах, зокрема 
як авторська пісня. Текст твору - заримовані вірші, написані автором 
російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94066  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
Повне ім'я 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 "Какое мне дело до тебя?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна тема  твору про втрату любові у головного героя, про те, що 
ніякі доводи розуму його колишньої коханки вже не можуть відновити 
почуття, він відчуває лише байдужість до неї. Музика твору написана в 
жанрі популярної музики, проте може виконуватись і в інших жанрах, 
зокрема як авторська пісня. Текст твору - заримовані вірші, написані 
автором російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94067  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
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 "Одинокий зверь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі головний герой, який усе життя кохає лише одну жінку, 
ставить собі питання: хто він є для неї  та хто він є без цієї жінки? Та 
сам собі відповідає, що без неї  він лише виконує роль, - роль 
самотнього звіра. Музика твору написана в жанрі популярної музики, 
але може виконуватись і в інших жанрах, зокрема рок-музики або 
авторської пісні. Текст твору написаний автором у вигляді 
заримованих віршів російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94068  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 
Повне ім'я 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 "Снова оживают мечты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна тема  твору - про вдячність за все, що відбувається у житті, 
навіть якщо при цьому довелось пройти через нерозділене кохання. 
Музика твору написана автором в жанрі популярної музики, але може 
виконуватись і в інших жанрах, зокрема як авторська пісня. Текст 
твору - римовані вірші, написані автором російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94069  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв 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 "Нові модулі програмного забезпечення 
автоматизованої інформаційної системи "Держбюджет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програма складається з модулів: модуль формування додатків до 
лімітної довідки; модуль підсистеми формування статистичних звітів з 
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виконання державного бюджету; модуль підситеми формування 
пропозицій до Бюджетної декларації; модуль підсистеми формування 
звіту "Баланс змін зведеного бюджету на середньостроковий період; 
модуль збору пропозицій щодо зміни структури видатків загального 
фонду на рівні ГРК; модуль вивантаження даних (АРІ).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94070  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв 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 "Нові модулі програмного забезпечення 
інформаційно-аналітичної системи "Місцеві бюджети" ("ІАС "Місцеві 
бюджети")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нові модулі програмного забезпечення інформаційно-аналітичної 
системи складають: модуль оновлення підсистеми обміну даними щодо 
обміну з обласними ГРК; модуль автоматизації бізнес-процесів від 
створення бюджетних запитів до генерування змін до рішення сесії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94071  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Уніфікована біометрична платформа 
ідентифікації", функціональність біометричної ідентифікації у 
відеопотоці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компонент платформи, за допомогою якого надається можливість 
через візуальний інтерфейс запустити на обробку відеопотік чи 
відеофайл. Результатом обробки є виявлені та співставлені у системі 
біометричної верифікації та ідентифікації шаблони обличчя осіб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94072  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леміжанська Олена Іванівна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Історія України. Робочий зошит. 
Практикум до ЗНО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Леміжанська О. І. Історія України. Робочий зошит. 
Практикум до ЗНО. / О. І. Леміжанська. - Обухів : "Друкарик", 2019. - 
200 с. 

 
Анотація   

Робочий зошит складено відповідно до програми ЗНО з історії України 
за 2020 рік. Вміщує 32 теми, список використаної літератури та ключі з 
правильними відповідями. До кожної теми розроблено завдання 
різного типу: термінологія, дані, джерела, історичні карти, диктант.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94073  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шило Артем Вячеславович  
 
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)  Складений твір "Дизайн сайту povirka.kiev.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94074  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибніков Олександр 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)  Книга "ПЛАНЕТА РЕБУСОВ. Ребусы для детей младшего возраста 1-
уровень (4+) 380 ребусов" ("ПЛАНЕТА РЕБУСОВ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94075  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибніков Олександр 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)  Книга "ПЛАНЕТА РЕБУСОВ. Ребусы для учеников 1-2 класса 2-
уровень (6+) 1800 ребусов" ("ПЛАНЕТА РЕБУСОВ. Книга 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94076  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохлов Володимир Михайлович (Egoist)  
 
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 "Детектив. Отель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94077  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Захист від демонічних сил"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94078  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/SVETNOSTI "STOP..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94079  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Homo Sapiens"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94080  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Покрова Пресвятої 
Богородиці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94081  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Розвиток винахідницьких 
здібностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94082  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Мрії збуваються"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94083  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Діти Всесвіту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94084  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Океан любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94085  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Сніг і день народження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94086  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка коротких прозових творів "Казки нашого народу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірці автор використав декілька популярних народних сюжетів і 
помістив їх у сучасні реалії, осучаснивши героїв і події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94087  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладкова Валентина Миколаїівна  
 
Повне ім'я або 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 "Професійне самовдосконалення менеджерів вищих 
навчальних закладів: акмеологічні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито специфіку управлінської діяльності менеджера 
освіти. На підставі акмеологічного аналізу розроблено теоретичну 
модель управіння професійним акмесинергетичним 
самовдосконаленням менеджера освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94088  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Тетяна Ігорівна, Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис проекту "Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Library in 
my eyes. Go to read!" (Конкурс "Lime. Go to read!")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конкурс серед студентів та школярів на просування в Інтернеті фото 
та відео робіт про бібліотеку та книгу. Мета конкурсу - популяризація 
бібліотеки та книги серед молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94089  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Ольга Миколаївна, Бондаренко 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)  Навчальний посібник "Методика викладання музичних дисциплін у 
вищій школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкриваються сучасні досягнення теорії і методики 
викладання музичних дисциплін у вищій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94090  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїч 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 "Структурні трансформації транзитивного ринку праці в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти 
дослідження структурних трансформацій транзитивного ринку праці 
та пов'язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у 
зайнятості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94091  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вчительська". 
Командна покрокова сюжетно-рольова трансформаційна гра"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра моделює взаємодію інформованих один про одного членів 
організованої меншості та неорганізованої більшості з урахуванням 
специфіки діяльності педагогічного колективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94092  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Як провести супервізію тренерської 
роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено технологію проведення супервізії та інтервізії 
тренерської діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94093  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Віталіївна, Бойко Антон Олександрович, Яровенко 
Ганна Миколаївна, Доценко Тетяна Віталіївна, Миненко Сергій 
Володимирович  

 
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 "Оцінювання ризику використання фінансовими 
установами коштів, отриманих незаконним шляхом, з використанням 
засад інтелектуального аналізу даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудовано економіко-математичні моделі нейронної мережі 
залежності ризику використання фінансовими установами коштів, 
отриманих незаконним шляхом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94094  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Алла 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 "Resource savings in the context of innovative development of the 
city communal econome"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: A. Berezhna. Resource savings in the context of innovative 
development of the city communal econome // Economics and Region. - 2018. 
- № 3 (70). - P. 28-36. 

 
Анотація   

Сформульовані підходи стратегічного управління інноваційним 
розвитком комунального господарства міст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94095  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Алла 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 "Зміна приватизаційної парадигми як фактор залучення 
прямих іноземних інвестицій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. Ю. Бережна. Зміна приватизаційної парадигми як 
фактор залучення прямих іноземних інвестицій // Економіка і регіон. - 
2018. - № 1 (68). - С. 56-71. 

 
Анотація   

Розглянуто стан залучення прямих іноземних інвестицій в національну 
економіку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94096  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Календар з описом 
"УКРАЇNА МІФІЧNА 2020 РІК"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Українська міфологічна спадщина одна з найдавніших у Європі. У 
календарі представлені зображення деяких представників української 
нижчої міфології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94097  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "ДУХОВНО-
ФІЗИЧНИЙ ГАРМОНІЗМ" Система оздоровлення Валентини 
Островської"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Все, що необхідно для довгого та щасливого життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94098  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марін Володимир Миколайович, Маріна Ірина Іванівна, Чуприна Ігор 
Юрійович  

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

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

твору (творів)  Сценарій театралізованої Фантазійно-Ліричної Шоу-вистави 
циркового та хореографічного жанрів за мотивами Українського Етно-
Фольку з ілюстраціями "МОНАРДА" ("MONARDA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про те, як одного разу два чудернацьких іноземних археологи 
знайшли в полі під деревом скарб - прадавню пектораль, що за 
стародавніх часів за легендою належала чарівній провидиці Монарді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94099  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачевський Сергій Андрійович, Осіпов Олег Володимирович, 
Гунько Сергій Вікторович, Сендецький Микола Миколайович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Розробка і технологічний процес перевірки 
контрольованих технічних параметрів виробів 9М79 останніх 
модифікацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналіз світового досвіду підтримання справності парку ракет засвідчує, 
що на озброєнні провідних країн світу знаходяться ракети, виготовлені 
ще до початку 90-х років минулого сторіччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94100  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Ірина 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 "Тренінг професійного 
самовизначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлено тренінгову 
програму "Тренінг професійного самовизначення", яку було 
розроблено і запроваджено в навчальний процес у межах виконання 
дослідно-експериментальної роботи за темою: "Розкриття та розвиток 
потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент 
індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94101  
 
Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільєнко Артем Володимирович, Положишніков Євген Володимирович  
 
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 "Лісова ялинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція створена для дітей дошкільного та шкільного 
віку. Має лунати в зимовий, новорічно-різдвяний період року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94102  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізрайлевич Ігор 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 "MyUnit"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"MyUnit" - система звітності і контролю діяльності співробітників в 
проектах, а також інструмент аналітики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94103  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "КРАСА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94104  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "КРИНИЦЯ ЗНАНЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94105  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "КРАСА ДУШІ ЛЮДИНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94106  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ЕНЕРГІЯ ПРОЦВІТАННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94107  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ЕНЕРГІЯ ЩАСТЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94108  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "КРИШТАЛЕВО ЧИСТІ 
ДІТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94109  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО 
МИСЛЕННЯ" ("ДУМКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94110  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "БАЛАНСУВАННЯ П'ЯТОЇ 
ЧАКРИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94111  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Сергій Васильович, Харченко Олексій Вікторович, 
Шепеленко Дмитро Валерійович, Шепеленко Валерій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система машинного перекладу "Lingonex" 
("СМП "Lingonex")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94112  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "СОВІСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94113  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "БОЖИЙ ДАР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94114  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ЕНЕРГІЯ ВДЯЧНОСТІ 
НАШОМУ ТВОРЦЮ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94115  
 
Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ЕНЕРГІЯ ПОЗБАВЛЕННЯ 
НЕВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94116  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ОЧИЩЕННЯ ЗЕМЛІ ВІД 
ТЕМНИХ СИЛ, МРАКОБІССЯ І НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94117  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ОЧИЩЕННЯ ЗЕМЛІ ВІД 
ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПАРАЗИТУВАННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94118  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "НЕЙТРАЛІЗАТОР 
НЕГАТИВНИХ ДУМОК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94119  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ ДЛЯ 
ЗВУКОРЕЖИСЕРІВ ТА АРАНЖУВАЛЬНИКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94120  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ ДЛЯ 
МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94121  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ ДЛЯ 
СПІВАКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94122  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ ДЛЯ 
ПОЕТА-ПІСЕННИКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94123  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
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 "Применение натуральных профилактических 
препаратов в органическом птицеводстве"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті показані результати дослідження профілактичних препаратів 
як альтернативи антибіотикам в органічному птахівництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94124  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович, Виговська Лілія 
Миколаївна, Ушкалов Валерій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Антибіотикорезистентність польових штамів 
мікроорганізмів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті акцентовано приділяється увага загрозі виникнення 
невиліковних або складно усувних захворювань зі стійкими до 
антибіотиків збудниками внаслідок неправильного нераціонального та 
недоцільного застосування антибіотиків.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

207 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94125  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
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 "Клінічні й гематологічні показники курчат-бройлерів 
за органічного вирощування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню можливості вирощування курчат-
бройлерів органічним способом для отримання якісної та безпечної 
курятини. Здійснено порівняння процесу вирощування, динаміки 
набору живої маси курчат органічного вирощування з традиційною 
інтенсивною технологією. Акцентовано висвітлено питання зміни 
біохімічних та морфологічних показників периферичної крові в 
динаміці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94126  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
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 "Вплив мікроклімату пташників на збереженість 
птиці за органічного вирощування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто органічне вирощування птиці. Оскільки 
застосування профілактичних антибіотиків заборонено в органічному 
виробництві, питання профілактики хвороб є надзвичайно 
актуальними. Акцентовано приділено увагу параметрам мікроклімату, 
кожен з яких може бути стрес-фактором для птиці, якщо він 
відрізняється від гранично допустимих значень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94127  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович, Ушкалов 
Валерій Олександрович, Виговська Лілія 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 "Порівняльна характеристика мікробного фону 
повітря пташників за різних систем вирощування курчат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті здійснено аналітичний огляд систем утримання курчат-
бройлерів, розглянуто як органічне вирощування птиці відрізняється 
від умов кліткового та вільно-вигульного утримання курей. Показано 
результати бактеріологічного дослідження повітря пташників, щодо 
накопичення в них мікроорганізмів, за традиційної, вільно-вигульної 
та органічної системи утримання птиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94128  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Мідик Світлана Вікторівна, Засєкін 
Дмитро Адамович, Ушкалов Валерій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Порівняння жирнокислотного складу м'яса 
органічних та традиційно вирощених курчат-бройлерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлені результати дослідження жирнокислотного складу 
м'яса курчат-бройлерів. Порівнювався кінцевий продукт (м'ясо) 
курчат-бройлерів за показниками його харчової цінності та якості. 
Були проведені дослідження м'яса курчат-бройлерів, придбаного в 
супермаркеті, та м'яса дослідних груп курчат, що утримувались в 
умовах органічного господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94129  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович, Димко Роман 
Олександрович  
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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 "Мікробіологічне та санітарно-гігієнічне значення 
еубіозу кишечника продуктивних тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена огляду літератури щодо профілактики 
дисбіотичних станів і захворювань продуктивних тварин. У статті 
висвітлено проблему дисбактеріозів тварин та  значення мікрофлори 
кишечника для їх нормального росту і продуктивності. Представлено 
дані щодо застосування лікувальних і профілактичних препаратів, 
таких як пребіотики, пробіотики, підкислювачі, фітобіотики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94130  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович  
 
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 "Ефективність застосування пробіотика та 
постбіотика курчатам м'ясо-яєчної породи за органічного 
вирощування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено виражену профілактичну дію випробовуваних препаратів 
щодо кращої на 20-22% збереженості курчат, а також на вищі прирости 
маси тіла. Дослідження мікробіоценозу кишечнику показали 
достовірно вищі концентрації лактобактерій у курчат обох дослідних 
груп, порівняно з контрольною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94131  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерук Марія Дмитрівна, Засєкін Дмитро Адамович, Димко Роман 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання композиції нанорозчинів срібла та 
молочної кислоти для ветеринарної дезінфекції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведені результати вивчення в умовах in vitro 
антибактеріальної активності дезінфікуючого засобу на основі 
наночастинок срібла та молочної кислоти відносно Еscherichia coli 
(штам 1257) та Staphylococcus aureus (штам Р-209).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94132  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцик Микола Стефанович, Приходько Олексій Вячеславович  
 
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 "Скажене весілля-2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події нового фільму відбуваються через рік після "Скаженого весілля". 
Ще один сюрприз, ще одна донька, та ще одне скажене весілля чекає на 
улюблених героїв. Погоня, новий зять, Назарій Запухляк, отець 
Євлампій, монахи, зірковий каст, багато скажених пригод та ще більше 
якісного українського гумору!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94133  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
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 "Кваліфіковані засоби електронного підпису 
"CryptoLibV3" ("CryptoLibV3")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання як засобу кваліфікованого 
цифрового підпису. Програма складається з декількох  
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модулів, які мають загальний набір функцій, проте написані для різних 
середовищ програмування і платформ (C++, C#, Java).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94134  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасим Петро Миколайович, Воляник Галина Михайлівна, Шутка 
Світлана Євгенівна  

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

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

твору (творів)  Підручник "Фінансовий облік - 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Герасим П. М., Воляник Г. М., Шутка С. Є. 

Фінансовий облік - 2 : підручник / 2-е вид. допов. і перероб. – Львів : 
Ліга-Прес, 2019. - 352 с. 

 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника систематизовано таким чином, щоб 
здобувачі вищої освіти могли засвоїти логіку і методологію фінансового 
обліку капіталу, зобов'язань та фінансових результатів діяльності  
суб'єктів господарювання з мінімальними затратами часу та були 
здатними до практичної діяльності за фахом після успішного 
завершення освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94135  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підберезних Інна Євгеніївна  
 
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 "Конституційне право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підберезних І. Є. Навчально-методичний посібник для 
студентів спеціальності "Правознавство" з дисципліни "Конституційне 
право України". - Київ : ВМУРоЛ "Україна", 2007. - с. 120. 

 
Анотація   

В начально-методичному посібнику представлено тематичний план з 
дисципліни, типову програму, тематику та зміст семінарських занять, 
глосарій, схеми до курсу, примірну тематику науково-дослідних робіт, 
програмні запитання для перевірки знань, критерії оцінювання та 
список рекомендованої літератури.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94136  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підберезних Інна Євгеніївна  
 

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)  Довідник "Країни Південно-Східної Азії: історичний, політичний, 
культурний екскурс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублівання: Підберезних І. Є. Країни Південно-Східної Азії: історичний, 
політичний, культурний екскурс : довідник / І. Є. Підберезних. - Миколаїв : 
ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. - 264 с. 

 

Анотація   
У довіднику розкрито сьогоденний розвиток країн Південно-Східної 
Азії, актуальні питання теоретичного осмислення етнічної та 
національної культури в контексті історичної та соціокультурної 
динаміки, історичну довідку країн субрегіону, портрети політичних 
лідерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94137  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Віктор Іванович, Нездоровін Василь Павлович, 
Стремецький Олександр Іванович  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Педагогічна система хімії: інноваційний 
контекст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириченко В. І., Нездоровін В. П., Стремецький О. І. 
Педагогічна система хімії: інноваційний контекст : навч. посіб. / В. І. 
Кириченко, В. П. Нездоровін, О. І. Стремецький ; за ред. д-ра пед. наук, 
проф. В. І. Кириченка. - Хмельницький : 26.01.2019. - 158 с. 

 
Анотація   

Матеріал навчального посібника відповідає програмі курсу "Зміст і 
методика начання хімії" і має за мету закласти основи високої 
компетентності майбутніх бакалаврів та магістрів за спеціальностями 
"Хімія", "Хімія та хімічна інженерія", "Хімічна технологія та 
інженерія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94138  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кріжановський Віталій Миколайович  
 
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)  Короткометражний ігровий фільм "Урок Хімії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Самотній адвокат Родіон після сварки з друзями у кафе виходить на 
вулицю. Гуляючи по нічному місту, він випадково наштовхується на 
свою шкільну вчительку хімії Олександру Олександрівну. Він 
напрошується допомогти їй не здогадуючись, що в сумці вона несе 
саморобну бомбу. Бомба вибухає в несподіваний момент і Родіон разом 
зі своєю вчителькою виявляються втягнутими у втечу від бандитів, 
яким вчителька хотіла помститися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94139  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук 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)  Стаття "Застосування технології "перевернутого навчання" в 
підготовці майбутніх учителів математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнірук А. С. Застосування технології 
"перевернутого навчання" в підготовці майбутніх учителів 
математики // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
загальноосвітній школах. - 2019. - № 64. - С. 139-143.  

 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94140  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук 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)  Тези "Застосування методу сторітеллінгу в підготовці майбутніх 
учителів математики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнірук А. С. Застосування методу сторітеллінгу в 
підготовці майбутніх учителів математики // Збірник наукових праць 
за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, 20-21 вересня 2019 р. - С. 144-146.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94141  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дерев'яна мапа світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Дерев'яна мапа світу", на якому 
відображена географічна мапа світу, виконана оригінальним чином та 
незвичайним способом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94142  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник пісень "Лабиринт души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника пісень "Лабиринт души" входять такі пісні: "Gang", "Без 
слов", "Белый дым",  "Битло", "Блант", "Вампир", "Взлетай", 
"Забери", "Красота", "Набирай", "Пепел", "Разбогатей", "С тобой".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94143  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвінов  Ростислав Геннадійович  
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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)  Дисертація "Розвиток публічної служби особливого призначення в 
Україні" 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації обґрунтовано комплекс концептуальних положень щодо 
функціонування та розвитку публічної служби особливого призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94144  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвінов  Ростислав 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)  Монографія "Публічна служба особливого призначення в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано теоретичні засади публічної служби особливого 
призначення та визначено її стуктуру, функції та принципи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94145  
 
Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвінов  Ростислав 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)  Науковий твір "Реалізація принципу захисту прав людини публічною 
службою особливого призначення в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ботвінов Р. Г. Реалізація принципу захисту прав 
людини піблічною службою особливого призначення в Україні // 
Vesegrad journal on human rights. - 2017. - № 3. - С. 26-31. 

 
Анотація   

У статті розглянуто систему принципів публічної служби особливого 
призначення інституту публічної служби, який ґрунтується на  
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реалізації встановлених у нормативних правових актах особливих 
(спеціальних) повноважень службовців, які обіймають посади в 
державних органах, що мають виражену галузеву компетенцію, 
правовий статус службовців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94146  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвінов  Ростислав 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з 
державного управління "Розвиток публічної служби особливого 
призначення в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано наукові підходи до диференціації публічної служби та 
обґрунтовано критерії щодо її типологізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94147  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвінов  Ростислав 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)  Науковий твір "Организационно-правовые основы прохождения 
публичной службы особенного назначения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ботвінов Р. Г. Организационно-правовые основы 
прохождения публичной службы особенного назначения // Legea Si 
Viata. - 2017. - № 10/3 (310). - С. 10-13. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94148  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротенко Ігор Вікторович, Денисюк Сергій Петрович, Лило Іван 
Віталійович  
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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, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Агрегування систем розосередженої генерації з 
централізованим акумулюванням електричної енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлений алгоритм моделювання локальних систем 
розосередженої генерації та станцій альтернативних джерел енергії 
(СЕС, ВЕС).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94149  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Марія Валеріївна  
 

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 "Шлях Самурая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У 2014 році харків'янин на псевдо "Самурай" ступає на шлях війни. 
Спочатку долучається до лав добровольчого підрозділу, а пізніше стає 
бійцем ЗСУ. На цих тернистих шляхах він зустрічає та втрачає 
близьких і друзів і вкотре замислюється над тим, чого варта боротьба 
за свою державу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94150  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипович Тарас Георгійович, Новаковськи Пшемислав Річард, 
Франчак Моніка  

 

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)  Кіносценарій "ЛЕМБЕРГ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Молодий польський офіцер поліції Анджей Самковський чекає на 
довгожданий наказ про відправлення до Відня. Втім, натомість його  
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посилають нести службу в зовсім інший куток імперії. Самковський не 
знає, що це не випадковість, за цим стоїть голова імперської 
контррозвідки полковник Редль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94151  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модульна 
програма підвищення кваліфікації педагогів-тренерів з проектування 
програми професійного розвитку педагогічного персоналу закладу 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модульна програма регламентує зміст та обсяг програми курсів 
підвищення кваліфікації для педагогічних, методичних та науково-
методичних працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94152  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полєтаєв Генадій Степанович, Образцов Володимир Валентинович, 
Назаренко Олег Аскольдович, Войтік Тетяна Геннадіївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки до самостійної роботи з теми 
"Ряди Фур'є" для студентів спеціальностей: 19 Архітектура та 
будівництво; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 13 Механічна 
інженерія; 133 Галузеве машинобудування"  ("Методичні вказівки до 
самостійної роботи з теми "Ряди Фур'є")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полєтаєв Г. С., Образцов В. В., Назаренко О. А., 
Войтік Т. Г. Ряди Фур'є. - Одеса : ОДАБА. - 2018. - 30 с. 

 
Анотація   

Видання призначене для забезпечення можливостей спрощення 
пошуку, ознайомлення з ідейною стороною і обґрунтованістю рішень в 
процесі освоєння положень про ряди Фур'є (в тому числі, при 
організації самостійної роботи). В розділах методичних вказівок 
наводиться матеріал, який формує лекційну базу для студентів  
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стаціонару,  а також приклади розкладання в ряди Фур'є, тести та 
ознайомчо-тренувальні контрольні вправи. Додатки включають цікаву 
інформацію історичного характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94153  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Олег Аскольдович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Дослідження поведінки жорсткого сферичного 
сегменту в пружному середовищі під дією хвилі кручення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назаренко О. А. Дослідження поведінки жорсткого 
сферичного сегменту в пружному середовищі під дією хвилі кручення // 
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 
"Математика в сучасному технічному університеті". - Київ : 27-28 
грудня 2018 р. - Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". - С. 105-109.  

 

Анотація   
У докладі розглянуто взаємодію недеформованих об'єктів з 
навколишнім пружним середовищем. Ця проблема приводить до 
розробки математичних методів вирішення задач про взаємодію 
нестаціонарних (стаціонарних) хвиль, що виникають в пружних 
середовищах, з "зануреннями" в них тонкостінних конструкцій 
оболонкового типу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94154  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Олег Аскольдович, Стехун Анжела Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад наукової статті О. А. Назаренка "Дослідження поведінки 
жорсткого сферичного сегменту в пружному середовищі під дією хвилі 
кручення" "Studying the influence of torsion wave on a hard spherical 
defect in an elastic homogeneous environment"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аzarenko O. A., Stekhun A. A. Studying the influence of 
torsion wave on a hard spherical defect in an elastic homogeneous 
environment // Вісник Херсонського національного технічного 
університету. - Херсон : 16-20 вересня 2019. - С. 83-87. 

 

Анотація   
У пропонованій роботі розглянуто взаємодію недеформованих об'єктів 
з навколишнім пружним середовищем. Була поставлена задача  
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можливості застосування методу розривних рішень до динамічних 
задач дифракції пружних хвиль на сферичних включених. У зв'язку з 
цим, розроблено підхід для дослідження зазначених хвильових 
процесів, оснований на застосуванні цього методу, а також, як 
наслідок, методу узагальнених інтегральних перетворень. В роботі була 
виведена формула для реактивного моменту, який діє на дефект, що 
породжується хвилею кручення, і зроблені чисельні обчислення його 
значень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94155  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Логотип "GFC"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логотип "GFC" складається зі стилізованої абревіатури школи 
копірайтингу GFC від Genies for copywriters.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94156  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Роль особистісного компоненту у структурі музично-
виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається особистісний компонент, що є ведучим у 
структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя 
музичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94157  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, 
Сакович Людмила Сергіївна, Ніколенко Катерина Сергіївна, Борисова 
Єва Лемирівна, Мігалі Аксеня Іванівна, Туряниця Вікторія Георгіївна, 
Сластьон Сабріє Едемівна  

 
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)  "Сучасна художня література" посібник серії "Шкільна бібліотека" 
для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику вміщені художні твори сучасних авторів, відповідно до 
навчальних програм з української та зарубіжної літератур, 
інтегрованого курсу "Література" (для закладів з навчанням мовами 
національних меншин). Художні твори представлені в українських 
перекладах, що сприяє підвищенню рівня володіння державною мовою. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94158  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболенко Любов Юліянівна  
 
Повне ім'я або 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 
біологічних наук "Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, 
екологія і поширення видів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соболенко Л. Ю. Автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних наук "Амфібії та рептилії 
Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів". - 2010. - 
Бібліогр. - С. 1-24. 

 
Анотація   

Дисертацію присвячено вивченню сучасного стану фауни амфібій і 
рептилій Західного Поділля, їх поширенню та чисельності в регіоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94159  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевич Лариса Арсеніївна  
 
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)  Науковка стаття "Проблема розвитку творчого потенціалу в 
студентському віці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данилевич Л. А. Проблема розвитку творчого 
потенціалу в студентському віці //Актуальні проблеми : збірник 
наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України. - 2019. - № 25. - С. 93-101. 

 
Анотація   

У науковій статті проаналізовано питання розвитку творчих здібностей 
студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94160  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Місце довіри в ефективному менеджменті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пачева Н. О. Місце довіри в ефективному 
менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 7/2. - С. 37-39. 

 

Анотація   
В статті визначено місце довіри в процесі ефективного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94161  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Вплив трансакційних витрат на ефективність 
менеджменту персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пачева Н. О. Вплив трансакційних витрат на 
ефективність менеджменту персоналу // Економічний простір. - 2018. - 
№ 131. - С. 153-161. 

 

Анотація   
В статті досліджено вплив трансакційних витрат на ефективність 
менеджменту персоналу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94162  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордон Дмитро Дмитрович  
 
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)  Збірник музичних творів "Збірник 2017-2019: "Electric and Acoustic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить різноманітні музичні композиції, пісні та тематичні ідеї, 
складені автором у період з червня 2017 по жовтень 2019. Усі треки 
були створені та виконані автором за допомогою віртуальних 
інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94163  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбеда Костянтин Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Національні інформаційні системи" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Офіційний вебсайт Міністерства юстиції 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94164  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
статистичного аналізу складних гендерних індексів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94165  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соляр 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)  Монографія "Кредит в умовах модернізації діяльності банків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соляр В. В. Кредит в умовах модернізації діяльності 

банків : монографія / В. В. Соляр. - Х. : Видавництво Іванченка І. С., 
2019. - 233 с.  

 
Анотація   

В монографії представлений авторський підхід до оцінки сучасних 
кредитних послуг, питань формування, управління, оптимізації 
кредитного портфеля комерційного банку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94166  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчина Тетяна 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 "До питань впливу адаптаційних стратегій на успішність 
навчання студентів ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено теоретичний аналіз існуючих у сучасній науці 
підходів до вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у 
вищих навчальних закладах. Подано порівняльну характеристику 
складових процесу адаптації. Визначено необхідність вивчення 
питання адаптації студентів до навчання у ЗВО України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94167  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Шкляр Сергій Петрович, 
Черкашина Лідія Володимирівна, Сябренко Геннадій Петрович, 
Кириченко 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)  Науковий твір "Методика оцінювання якості медичної допомоги 
комбатантам в закладах первинної медико-санітарної допомоги (на 
прикладі кардіоваскулярної патології)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність методичних рекомендацій зумовлена гострою 
необхідністю підвищення ефективності системи охорони здоров'я в 
цілому і, зокрема, її первинної ланки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94168  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчина Тетяна 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 "Професійна рефлексія в структурі інноваційної діяльності 
соціального педагога"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена актуальній проблемі вивчення професійної 
рефлексії як необхідному психолого-педагогічному механізму 
професійного самовдосконалення і самоактуалізації соціального 
педагога, що виявляється в здатності фахівця займати аналітичну 
позицію по відношенню до себе і професійної діяльності, одним з 
критеріїв сформованості якої є готовність до здійснення цієї діяльності. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94169  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчина Тетяна Володимирівна  
 
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)  Стаття "Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлюються особливості сучасної теорії тексту, яка є 
перспективною галуззю психологічних досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94170  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчина Тетяна 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 "Арт-технології на заняттях з англійської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано різні арт-технології у викладанні іноземних 
мов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94171  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Шкляр Сергій Петрович, 
Черкашина Лідія Володимирівна, Сябренко Геннадій Петрович, 
Кириченко 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)  Науковий твір "Методика вивчення медичних маршрутів комбатантів 
як складова процесу удосконалення моделі первинної медико-
санітарної допомоги (на прикладі кардіоваскулярної патології)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Актуальність методичних рекомендацій зумовлена гострою 
необхідністю підвищення якості та ефективності медичної допомоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94172  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчина Тетяна 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)  Cтаття "Методика навчання розумінню іншомовного тексту студентів 
ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено аналіз методики розуміння іншомовного тексту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94173  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович, Черкашина Лідія Володимирівна, Загоруєва 
Лора Леонідівна, Сябренко Геннадій Петрович, Кириченко Ігор 
Іванович, Пустовойт Михайло Панасович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Електропунктурна діагностика та 
біоенергоінформтерапія: навчальний план, програма та методичне 
забезпечення циклу тематичного удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячений навчальному плану, програмі та 
методичному забезпеченню циклу тематичного удосконалення лікарів 
з електропунктурної діагностики та біоенергоінформтерапії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94174  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Володимир 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 "Значок "СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ 
ЛЬВІВЩИНИ" ("СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ" )  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Значок "СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ 
ЛЬВІВЩИНИ" виконано у двох кольорах - синьому та жовтому, у 
формі кола. Всередині міститься зображення голови лева. Під ними з 
правового боку по діагоналі кола викарбовано напис - "СПОРТИВНА 
ГОРДІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ". І зображення лева, і напис виконані 
жовтим кольором та розміщені на синьому фоні кола. По краях коло 
містить жовту полоску. Зображення із написом міститься лише з однієї 
сторони значка.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94175  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович, Черкашина Лідія Володимирівна, Сябренко 
Геннадій Петрович, Загоруєва Лора Леонідівна, Кириченко Ігор 
Іванович, Пустовойт Михайло Панасович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Прогностика здоров'я та методи клініко-
інформаційного аналізу: навчальний план, програма та методичне 
забезпечення циклу тематичного удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячений удосконаленню отримання сучасних знань 
та умінь щодо прогностики здоров'я та методів клініко-інформаційного 
аналізу на рівні первинної медико-санітарної допомоги.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94176  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Сергій Васильович, Дубенко Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитячий пригодницький роман "Джулия в Светозарии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Головна героїня цієї дитячої історії в жанрі фентезі дванадцятирічна 
Джулія зі своїми друзями Сашею і Сергієм опиняються в зоні 
тимчасового порталу і потрапляють в інший паралельний світ 
Світозарію, яку захопили циклопи.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94177  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єва Олеся Олексіївна, Царькова Ольга Вікторівна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Психологічні поради батькам, які виховують дитину 
із затримкою психічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологічні поради батькам, які виховують дитину 
із затримкою психічного розвитку // О. В. Царькова, О. О. Прокоф'єва, 
Т. А. Каткова, Г. Б. Варіна - Мелітополь : 2019. - 60 с. 

 
Анотація   

Автори намагаються допомогти розібратися із цими проблемами, 
надають слушні поради з огляду на особливості дитини і сучасні 
методики навчання та виховання дітей з ЗПР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94178  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єва Олеся Олексіївна, Царькова Ольга Вікторівна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Психологічні поради батькам, які виховують 
гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологічні поради батькам, які виховують 

гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги (СДУГ) // О. В. 
Царькова, О. О. Прокоф'єва, Т. А. Каткова, Г. Б. Варіна - Мелітополь : 
2019. - 62 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для багатьох родин, що стикаються з 
труднощами виховання та навчання гіперактивної дитини з синдромом 
дефіциту уваги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94179  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

230 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацієвська Наталя Борисівна, Гармаш Олена Леонідівна, Прокоф'єва 
Олеся Олексіївна, Гармаш Аліса 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)  Письмовий твір "Сказки для дружной семьи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казки та розповіді спрямовані на поліпшення емоційного стану 
дорослих, які виховують і працюють з дітьми з особливими потребами; 
виховання толерантного ставлення до цих дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94180  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія Вячеславівна, Вдовиченко Раїса 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 "Психологічний аналіз негативних чинників розвитку 
патріотичної рефлексії в сім'ї"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В., Вдовиченко Р. П. Психологічний 
аналіз негативних чинників розвитку патріотичної рефлексії в сім'ї // 
Теорія і практика сучасної психології. - 2019. - С. 88-92. 

 
Анотація   

У науковій статті проаналізовано наукові підходи до визначення 
негативних чинників розвитку патріотичної рефлексії в сім'ї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94181  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії 
молодшого школяра"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Детермінанти розвитку 
патріотичної рефлексії молодшого школяра // Актуальні проблеми 
психології. - 2015. - Випуск 38. - С. 309-318. 

 
Анотація   

У науковій статті визначено детермінанти розвитку патріотичної 
рефлексії та чинники, які обумовлюють розвиток патріотичної 
рефлексії учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94182  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Модель патріотичної рефлексії особистості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Модель патріотичної рефлексії 
особистості // Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск № 2.12 (103). - С. 
124-128. 

 
Анотація   

У науковій статті представлена модель патріотичної рефлексії 
особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94183  
 
Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Характеристика патріотичної рефлексії особистості 
як показника самосвідомості учнів початкових класів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михайличенко Н. В. Характеристика патріотичної 

рефлексії особистості як показника самосвідомості учнів початкових 
класів // Наука і освіта. - 2009. - № 4. - С. 26-30. 

 
Анотація   

У науковій статті представлена характеристика патріотичної рефлексії 
особистості молодшого школяра як показника самосвідомості учнів 
початкових класів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94184  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості вікового розвитку патріотичної 
рефлексії особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Особливості вікового розвитку 
патріотичної рефлексії особистості // Вісник Одеського національного 
університету. - 2007. - Том 12. - Випуск 16. - С. 29-35. 

 
Анотація   

У науковій статті показано особливості відродження української нації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94185  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний посібник "Історія інформатики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному електронному посібнику представлені 
матеріали з історії винаходів від простих обчислювальних засобів до 
розробки суперкомп'ютерів, розвитку засобів "спілкування" людини з 
комп'ютером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94186  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махомета Тетяна Миколаївна, Годованюк Тетяна Леонідівна, Тягай 
Ірина Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Конкурсна робота на тему: "STEM - навчання у 
фаховій підготовці майбутнього вчителя математики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота на тему "STEM - навчання у фаховій підготовці майбутнього 
вчителя математики" була підготовлена з метою представлення 
авторських напрацювань на Х Міжнародній виставці "Сучасні заклади 
освіти - 2019" у номінації "STEM - навчання як освітній ресурс ХХІ 
століття".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94187  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович, Чвертко Людмила Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Cross-border capital flows under the flexible exchange 
rate system: case of Ukraine" (Транскордонний рух капіталу в Україні в 
умовах режиму гнучкого курсоутворення)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У науковій статті розглянуто можливості регулювання відтоку 
капіталу в умовах лібералізації національних ринків капіталу, що не 
знизить інвестиційну привабливість країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94188  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оцінювання ефективності інвестицій в розвиток 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-
економічної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У науковому творі запропонований підхід до оцінювання 
обґрунтованості інвестицій у впровадження та розбудову системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної 
безпеки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94189  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник 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 "Єврейські погроми на Уманщині (1919 р.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлюються події 1919 року на Уманщині, які пов'язані з 
єврейськими погромами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94190  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучалін 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 "Київська єпархія в умовах наступу держави на Православну 
Церкву в Україні 1920-1930-х рр.: джерелознавчий аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено джерельну базу проблеми відносин радянської 
держави і Православної Церкви в Україні міжвоєнного періоду на 
прикладі Київської єпархії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94191  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопушан 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 "Особливості зображення комунікативного розриву між 
інтелігенцією і народом в повісті Б. Грінченка "Сонячний промінь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті зроблено спробу дослідити суспільно-політичні погляди 
Бориса Грінченка на проблему подолання комунікативного розриву 
між селянством та інтелігенцією та проаналізувати специфіку 
художнього втілення письменником окресленої проблематики в повісті 
"Сонячний промінь".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94192  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучалін 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)   Наукова стаття "Адміністративний апарат Київської єпархії 
Російської Православної Церкви у 1920-1930 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається мережа вікаріатств та благочинницький 
адміністративний апарат Київської єпархії міжвоєнного періоду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94193  
 
Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучалін 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)  Наукова стаття "Православні монастирі Київської єпархії у 1920-х 
роках: вилучення церковних цінностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті зазначено, що однією з найскладніших тем залишається 
проблема вилучення церковних цінностей і церковно-монастирського 
майна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94194  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопушан 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 "Особливості розкриття ролі і місця українського селянства в 
соціальній ієрархії Австро-Угорщини в прозовому доробку Івана 
Франка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню поглядів Івана Франка на українське 
селянство, його місце, роль і соціальне становище в суспільній ієрархії 
Австро-Угорської імперії в контексті розвитку селянської тематики і 
проблематики в українській літературі другої половини XIX - початку 
XX століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94195  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Довіра як фактор ефективного менеджменту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пачева Н. О. Довіра як фактор ефективного 
менеджменту // Економічні науки. - 2018. - № I-II (69-70). - С. 34-39. 

 
Анотація   

В статті розкрито вплив довіри на підвищення ефективності 
менеджменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94196  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 
Роман Ігорович  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94197  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального 
капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смоквіна Г. А. Підходи та інструменти оцінювання 
інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної 
безпеки підприємства // Економіка: реалії часу. - 2016. - № 6 (28). - С. 
114-126. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз теоретичних та методичних засад щодо 
підходів та інстументів оцінювання інтелектуального капіталу як 
чинника забезпечення економічної безпеки підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94198  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Човган Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особистісні характеристики розвитку доброчинної 
спрямованості професійної поведінки соціального працівника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті розглядаються особистісні характеристики розвитку 
доброчинної спрямованості професійної поведінки соціального 
працівника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94199  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Човган 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)  Стаття "Обґрунтування вибору методів психодіагностики ознак 
доброчинності в майбутніх соціальних працівників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті обґрунтовуються ознаки доброчинності особистості 
майбутнього соціального працівника: емпатія, соціальна 
спрямованість особистості, сформованість позитивної установки щодо 
інших людей, наявність професійних ціннісних категорій у "Я-
концепції" особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94200  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобчук 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)  Літературно письмовий твір наукового характеру "Решение 
патентных задач в фармацевтике. Алгоритмы и схемы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94201  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування ринку землі в умовах реалізації 
регіональної земельної політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Свистун Л. А. Формування ринку землі в умовах 
реалізації регіональної земельної політики : [монографія] / Л. А. 
Свистун. - Одеса : Фенікс, 2011. - 256 с. 

 

Анотація   
Визначено теоретико-методологічні засади процесу формування ринку 
землі, проведено дослідження його складових, функцій та особливостей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94202  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Scientific and methodological aspects of business management and 
organizational development of the tourism sector enterprises of Poltava 
region in the context of sustainable development"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iryna Chernysh, Viktoriya Makhovka. Scientific and 
methodological aspects of business management and organizational 
development of the tourism sector enterprises of Poltava region in the 
context of sustainable development // Baltic Journal of Economic Studies. - 
2017. - Vol. 3 (No. 5). - P. 436-442. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94203  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакало Надія Віталіївна, Гунченко Марія Володимирівна, Маховка 
Вікторія Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Business Processes Administration at a Construction Enterprise"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bakalo N., Hunchenko M., Makhovka V. Business 

Processes Administration at a Construction Enterprise // International 
Journal of Engineering & Technology. - 2018. - 7 (3.2). - P. 40-45. - Режим 
доступу до журн. https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/pages/view/Indexing/ 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94204  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Collaborator, Коллаборатор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено для функціонування біржі прямої реклами, яка об'єднує 
рекламодавців та власників інформаційних сайтів, ЗМІ, блогів, 
видавництв, порталів для розміщення прямої реклами у вигляді 
гостьових постів на онлайн-ринках всього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94205  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Павло Олександрович (Pavlo Nesterenko, Lyubomir 
Bogoyavlensky, Любомир Богоявленский)  

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

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

твору (творів)  Тези аспірантської статті "The Concept of Freedom as a psychological 
problem"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94206  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Підвищення надійності роботи шпонкового з'єднання 
з циліндричною шпонкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94207  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Оліскевич Мирослав Стефанович, 
Шарай Світлана 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 "Scedule-20" - програма побудови 
оптимального розкладу вантажних автопоїздів на магістральній 
транспортній мережі" ("Schedule-20")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для використання в галузі диспетчерського керування 
парком автомобільних транспортних засобів, які здійснюють вантажні 
магістральні перевезення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94208  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Оліскевич Мирослав Стефанович, 
Шарай Світлана Михайлівна, Рой Максим 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 "Imitation16" - програма, яка виконує імітацію 
міжміських автомобільних перевезень вантажів при випадковому 
вхідному потоку замовлень" ("Imitation16")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для використання в галузі диспетчерського керування 
парком автомобільних транспортних засобів, які здійснюють вантажні 
магістральні перевезення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94209  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оліскевич Мирослав Стефанович, Шарай Світлана 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 "Simulation 3" - програма імітаційного 
моделювання транспортного потоку на автостраді" ("Simulation 3")  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

242 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для використання в галузі організації дорожнього руху на 
автострадах міжміського сполучення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94210  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Борис Євгенович, Бочарова Олена Олександрівна, Колбун 
Віктор Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Довідкове видання "Російсько-український словник з механіки: 
Загальна механіка. Будівельна механіка та опір матеріалів. Деталі 
машин і механізмів. Підйомно-транспортні машини. Рухомий склад 
залізниць"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Російсько-український словник з механіки: Загальна 
механіка. Будівельна механіка та опір матеріалів. Деталі машин і 
механізмів. Підйомно-транспортні машини. Рухомий склад залізниць / 
[Б. Є. Боднар, О. О. Бочарова, В. В. Колбун]. - Дніпро : вид-ць "Свідлер А. Л.", 
2019. - 584 с. 

 

Анотація   
Подано терміни та терміносполуки з механіки, насамперед теоретичної, 
будівельної та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94211  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Олександрович, Бережна Алла Юріївна, 
Птащенко Ліана Олександрівна, Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна 

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "ФІНАНСИ (державні, корпоративні, міжнародні)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) 
[підручник] / За ред. В. О. Онищенка / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, 
Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька. - К. : "Центр учбової 
літератури", 2015. - 600 с. 

 

Анотація   
Розглянуто основи функціонування державних, корпоративних та 
міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові  
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аспекти діяльності вітчизняних та міжнародних корпорацій, а також 
бюджетну систему й процес, проблеми державного кредиту та 
державного боргу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94212  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ярослава Сергіївна, Шевченко Інна Юріївна, Дмитрієва 
Оксана Іллівна  

 
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 "Course book "Economy and 
Business"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір має на меті забезпечити теоретичну та практичну підготовку 
бакалаврів економічних спеціальностей та економічну підготовку 
бакалаврів технічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94213  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабайлов Василь Кузьмич, Левченко Ярослава Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Всезагальна наука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До 2017 року існували шість рівнів упорядкованого знання: ідеї, 
гіпотези, концепції, приватні (конкретні) теорії, основні теорії, 
конкретні науки як вищий рівень організованого, упорядкованого 
знання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94214  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крекотень Ірина Михайлівна, Свистун Людмила Анатоліївна, Худолій 
Юлія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Prospects of using security mechanism in the process of 

rehabilitation the building sphere in Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сек'юритизацію як одне з найважливіших джерел 
фінансування будівництва житлової нерухомості в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94215  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грішина Алла Костянтинівна  
 
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 графічних зображень "Листівки "Rock Nails"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Листівка - це не тільки гарно, а ще й змістовно та дуже емоційно. Серія 
листівок для майстрів манікюру несе емоції, а також підіймає професію 
майстра манікюрної справи на новий рівень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94216  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмашова Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів до 8-серійного 
мелодраматичного серіалу "Надежда надежды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
До збірки входить: синопсис, посерійник, розширений посерійник, 
характеристика героїв 8-серійного мелодраматичного серіалу 
"Надежда надежды".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94217  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєв Дмитро Олександрович, Сергєєв 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 "Медичний чат-бот "МАРТА" ("Медбот 
"МАРТА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є помічником як для лікаря, так і для пацієнта, оскільки сприяє 
зниженню навантаження на лікаря і медзаклад за рахунок підтримки 
постійного зв'язку з пацієнтом і автоматизації робочих процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94218  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Рівненська класична гімназія "ПРЕСТИЖ" Рівненської міської ради 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
літературний письмовий твір (поезія)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Модель "Школа гендерної рівності" академічного ліцею "Престиж" 
імені Лілії Котовської Рівненської міської ради"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис процесу моделювання цілісного підходу до освітнього процесу, 
який забезпечує формування гармонійної соціальної особистості в 
контексті цілеспрямованої взаємоузгодженості соціально-розвиваючого 
середовища закладу освіти та особистого простору внутрішньої 
гармонії учня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94219  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяченко Костянтин Леонідович, Костюк 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення дітей з 
бронхіальною астмою (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто проведений комплексний клініко-економічний аналіз 
фармацевтичного забезпечення дітей з бронхіальною астмою, що 
включає в себе частотний аналіз лікарських призначень 
фармакотерапії та інтегрований ABC/VEN-аналіз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94220  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скворцова Світлана Олексіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна, 
Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор Вікторович  

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

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко. Підручник містить елементарні 
теоретичні відомості, опорні схеми, зразки міркувань, систему вправ і 
задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94221  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Павич Ніна Миколаївна, Горобець Олена 
Валеріївна, Крімер Валентина Василівна, Кохан Олександр 
Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, Каплаушенко Ігор 
Миколайович, Івану Віктор Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Трудове навчання" для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до навчальної програми для закладів 
загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94222  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

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

Програма, метою якої є підготовка, облік, читання і запис в базу даних 
і блокчейн відомостей про товари, виробників і осіб; функціональні 
можливості - збереження і публікація інформації про виробника, його 
продукти і персони, включаючи текстові описи, фото, відеоматеріали, 
ключові характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94223  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сипливий Василь Олексійович, Наумова Ольга Володимирівна, 
Євтушенко Дмитро Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Шкала оцінки морфологічних змін печінки в 
залежності від тривалості обтураційної жовтяниці (додаток до медичної 
карти стаціонарного хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє на основі морфологічного дослідження визначити 
тривалість жовтяниці у пацієнтів: гостра - до 7 діб, підгостра - 8-14 діб, 
хронічна - більше 14 діб, та, базуючись на цьому, обрати правильну 
тактику лікування конкретного хворого.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94224  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сипливий Василь Олексійович, Грінченко Сергій Володимирович, 
Євтушенко Дмитро Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Шкала оцінки тяжкості хворих на гострий сепсис ІІ 
(додаток до медичної карти стаціонарного хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє на основі оцінки клінічних, лабораторних та 
інструментальних даних визначити тяжкість перебігу сепсису; при сумі 
балів від 24 до 30 балів - середній з летальністю до 15%, від 31 до 45 
балів - тяжкий з летальністю до 50%, більше 45 балів - вкрай тяжкий 
ступінь з летальністю 79-94%.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94225  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сипливий Василь Олексійович, Грінченко Сергій Володимирович, 
Євтушенко Дмитро Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Шкала оцінки ентеральної недостатності II при 
перитоніті (додаток до медичної карти стаціонарного хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дозволяє на основі оцінки клінічних, лабораторних та 
інструментальних даних визначити тяжкість ентеральної 
недостатності: до 20 балів - середній ступінь, 21-40 балів - тяжкий, 
більше 41 бала - вкрай тяжкий ступінь, та, базуючись на цьому, обрати 
правильну тактику лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94226  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Врабій Іван Михайлович  
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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)  Науковий твір "ОПИС ПРОФЕСІЇ "ТРИТМЕНТОЛОГ. 
TREATMENTOLOG" ("ТРИТМЕНТОЛОГ. TREATMENTOLOG")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою науковий аналіз та опис професії 
"ТРИТМЕНТОЛОГ. TREATMENTOLOG" із викладенням 
кваліфікаційних ознак даної професії та тлумаченням походження 
відповідної назви у логічному взаємозв'язку із ознаками професії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94227  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Робота виконана в графіці (змішана техніка). Зображення 
лютеранської церкви Святого Павла, м. Одеса, 58*47.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94228  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Робота виконана в техніці олія. Забраження натюрморту з квітами та 
побутовими предметами. 80*60.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94229  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Робота виконана в техніці акварель. Зображення весняних квітів. 
60*45.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94230  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Різьблення рельєфу виконано з деревини (липа). Зображення образу 
людини під назвою "Різний" відображає різні сторони духовного світу 
людини. 40*15*3.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94231  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Психологічне вивчення художніх здібностей творчої 
особистості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олег Ткачук. Психологічне вивчення художніх 
здібностей творчої особистості // Психологія і суспільство. - 2013. - № 1 
(51). - С. 120-125. 

 
Анотація   

З погляду найвідоміших психологічних підходів, у статті 
розглядаються художні здатності, вивчення яких дозволяє більш чітко 
окреслити проблему психодуховної природи людини, способів її 
актуалізації як з допомогою ресурсів свідомості, так і підсвідомого, 
архетипних матеріалів психіки у творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94232  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94233  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рублевська Надія Іванівна, Степанов Сергій Володимирович, Мороз 
Тетяна Іванівна, Михайлова Лариса Андріївна, Красота 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)  Наукова стаття "Гігієнічна оцінка надходження ксенобіотиків до 
організму дітей з атмосферним повітрям промислових міст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рублевська Н. І., Степанов С. В., Мороз Т. І., 
Михайлова Л. А., Красота Т. В. Гігієнічна оцінка надходження 
ксенобіотиків до організму дітей з атмосферним повітрям промислових 
міст // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. - № 5 
(14). - С. 191-193. 

 
Анотація   

У роботі наведені результати гігієнічної оцінки аерогенного 
надходження ксенобіотиків в організм дітей, які проживають в 
промислових містах Придніпровського регіону. Встановлено, що  
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дитяче населення міст Дніпро та Кам'янське підпадає під вплив більш 
значного (р<0,05), у порівнянні з референтними величинами, 
аерогенного навантаження формальдегідом.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94234  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Олександр Васильович, Павловський Всеволод 
Віталійович, Стелюк Антон Олегович, Лук'яненко Лук'ян 
Миколайович, Рибіна Оксана Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних режимів за частотою за умов ізольованої 
роботи ОЕС України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовано базу даних за частотою ОЕС України, що працює в 
ізольованому режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94235  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Фундаментальна економічна наука: універсумність 
змісту та розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджується універсумна природа фундаментальної економічної 
науки, її методологія, будова, структура, імперативи розвитку і 
застосування в умовах глобальних трансформацій та експансії 
постнекласики; розглядається предметний простір й атрибути 
субстанціональності сучасної політичної економії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94236  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинський Вадим Володимирович, Шкляренко Валерій 
Анатолійович, Коновалов Володимир Михайлович  

 
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 "Система 
регенерації (відновлення) ґрунтів та сезонне накопичення теплової 
енергії за допомогою сонячного концентратора для ефективної роботи 
геотермальних теплових насосів" ("Проект "Відновлені надра")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується для регенерації ґрунтів використовувати сонячний 
концентратор, який має високий ККД, невелику вартість в порівнянні 
з сонячними колекторами та має невелику площу монтажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94237  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Адаптація дитини дошкільного віку до дитячого 
садка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено процес адаптації, критерії і показники адаптації, ступені 
адаптації та психолого-педагогічні умови забезпечення адаптації дітей 
дошкільного віку до дитячого садочка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94238  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернюк Олесь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Розширений трітмент 
документального фільму-дослідження "Шекспір, Війна і Мир"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шекспір. Війна. Мир. Що може об'єднувати ці три слова? Ці три 
поняття, ці три змісти на перший погляд не мають ніякого логічного 
зв'язку. Але уявіть: тиша, темрява, камерна сцена, на сцену виходять 
головні герої - справжні ветерани та волонтери АТО, п'єса Шекспіра. 
Спектакль англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94239  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Скриптед-серіаліті "П'ять перших 
побачень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94240  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Пріорітетні напрями формування антикорупційної політики 
України в сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гжибовська Т. С. Пріорітетні напрями формування 

антикорупційної політики України в сучасних умовах // Сучасне 
суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні 
науки : збірник наукових праць. - 2018. - № 2 (16). - С. 63-77. 

 
Анотація   

У статті аналізується проблема формування антикорупційної політики 
України в сучасних умовах. Розкрито особливості становлення 
сучасного антикорупційного законодавства в Україні та описуються 
основні проблеми, що виникають при впровадженні напрямів 
антикорупційної політики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94241  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Антикорупційна політика в країнах Східної Європи: досвід 
для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гжибовська Т. С. Антикорупційна політика в країнах 
Східної Європи: досвід для України // Вісник Маріупольського 
державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник 
наукових праць. - 2019. - Вип. 25. - С. 83-93. 

 
Анотація   

У статті  проведено дефінітивний аналіз понять "антикорупційна 
політика" та "система боротьби з корупцією". Досліджено досвід країн 
Східної Європи щодо впровадження превентивних антикорупційних 
заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94242  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "До питання про соціальне сприйняття корупції в України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гжибовська Т. С. До питання про соціальне 
сприйняття корупції в України // Politicus. - 2019. - № 4. - С. 17-21. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано процес формування соціальних уявлень про 
корупцію в Україні та проведено емпіричне дослідження, результати 
якого дозволили сформулювати пропозиції щодо подолання основних 
проблем, що перешкоджають зменшенню корупції в Україні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94243  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гжибовська Тетяна Степанівна  
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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 "Особливості становлення та розвитку політичних систем 
пострадянських країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гжибовська Т. С. Особливості становлення та 
розвитку політичних систем пострадянських країн // Politicus. - 2018. - 
№ 1. - С. 36-40. 

 
Анотація   

У статті аналізується проблема становлення та розвитку політичних 
систем у пострадянських країнах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94244  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Social perception of corruption in Ukraine: the experience of 
empirical study"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Hzhybovska T. Social perception of corruption in 
Ukraine: the experience of empirical study // Evropsky politicky a pravni 
diskurz. - 2019. - Vol. 6. - Iss. 5. - P. 114-119.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94245  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Євген Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Курс лекцій "Facebook & Instagram 1.0 Основы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Курс лекцій присвячений налаштуванню рекламної компанії в 
соціальних мережах Facebook та Instagram.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94246  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Усний твір "Курс лекцій "Facebook & Instagram 2.0 PRO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс лекцій присвячений налаштуванню рекламної компанії в 
соціальних мережах Facebook та Instagram.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94247  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Усний твір "Курс лекцій "SMM Data Driven"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс лекцій присвячений налаштуванню рекламної компанії в 
соціальних мережах Facebook та Instagram.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94248  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуренко Артем Сергійович, Кучерява Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційне та програмне забезпечення 
лояльності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційне та програмне забезпечення призначене для залучення 
клієнтів та взаємодії з ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94249  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
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 "Прошу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94250  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Приведи меня домой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94251  
 
Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Все есть во мне"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94252  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Танцы на огне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94253  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Смелее"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94254  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишова Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сладкая жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94255  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данішевський Іван 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)  Програмний продукт "Bеб-сайт GG.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сайті GG.ua проводяться змагання з комп'ютерних ігор серед 
зареєстрованих користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94256  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Олег Валерійович  
 
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 "СЕРІЯ МАЛЮНКІВ 
"ДИРЕКТОР" ("малюнки ДИРЕКТОР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Серія малюнків створена для прикрашання подарункових виробів. 
Малюнки є основою для створення зображень на будь-якій 
подарунковій продукції, вони можуть бути використані як серія чи як 
окремий малюнок. Мета - підкреслити сильні риси керівника.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94257  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сюр Микола Григорович, Колодова Віра Миколаївна, Сухина 
Людмила Володимирівна, Горова Людмила Володимирівна, Шитік 
Оксана Олександрівна, Юзько Олена Олексіївна, Жирнов Павло 
Володимирович, Малиношевський Олександр Васильович, 
Круглякова Анна Володимирівна, Петюр Антоніна Володимирівна, 
Святненко Лілія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут 
містобудування" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір містобудування  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір містобудування "Генеральний план міста Біла Церква Київської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект визначає проектну межу, стратегію та напрямки розвитку 
міста Біла Церква, функціонально-планувальну організацію території 
населеного пункту, формування та розвиток інженерної та 
транспортної інфраструктури, надає пропозиції щодо інженерної 
підготовки та захисту території тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94258  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходін Григорій Миколайович, Молчанова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція комплексу будівель і споруд 
державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр 
"Конча-Заспа" з будівництвом нових будівель на Столичному шосе, 19 
км, 19, у Голосіївському районі. Будівництво спеціалізованого 
сучасного спального корпусу (що відповідатиме потребам спортсменів 
з обмеженими фізичними можливостями), за адресою: 03131, Столичне 
шосе, 19, м. Київ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спальний корпус має 6 поверхів, цокольний поверх, технічний поверх 
та розрахований на 72 номери. Для обслуговування проживаючих на 
кожному житловому поверсі передбачено: масажний кабінет, кімната 
для прання та сушіння власного одягу, кімната обслуговуючого 
персоналу (чергової покоївки).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94259  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Юрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник афоризмів "Сборник афоризмов Савенко Ю. А. Часть 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Афоризми... голосно сказано, швидше за думки вголос. І як хтось 
сказав: думки як гості - невідомо, коли вони прийдуть і з якими 
намірами. Мені здається, що їх хтось диктує і вони вже кимось 
написані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94260  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "А мы такие разные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94261  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Яків Петрович, Буджак Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного 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 "Програма для автоматизації процесу 
розрахунку бальних показників екологічних факторів на основі шкал 
Я. П. Дідуха (2011)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Алгоритм та програма для автоматизації процесу розрахунків та 
порівняння отриманих даних зі стандартними таблицями 
фітоіндикаційної оцінки видів та угруповань на основі шкал Я. П. 
Дідуха (2011). Програма вказує назву екологічної групи та назву групи 
за екологічною валентністю за 12 факторами й формує 
багатопараметральну циклограму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94262  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скидан Олег Васильович, Бугайчук Віта Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція навчально-наукового центру дуальної 
освіти Житомирського національного агроекологічного університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання визначає стратегію і тактику реалізації проекту створення 
навчально-наукового центру дуальної освіти на базі Житомирського 
національного агроекологічного університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94263  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киселевський Олександр Георгійович, Рижухін Михайло 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система криптографічного та технічного 
захисту інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури (UBC-
InfraPro)" ("UBC-InfraPro")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метою програми є забезпечення практично невразливого кіберзахисту 
обмінів прикладною інформацією. Цей захист забезпечується лише 
шляхом адаптації системи до середовища функціонування продуктів та 
засобами її конфігурування, без втручання в прикладний рівень 
(референтна модель OSI/TCP-IP) продуктів (невидимість Системи на 
прикладному рівні).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94264  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондаков Валерій Миколайович, Кметюк Андрій Володимирович, 
Музика Олег Степанович, Козачок Олег Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BarsCryptor.Cloud"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує взаємодію web-серверів з ЗНКІ користувача 
(захищений носій ключової інформації), виконаним у вигляді токена - 
USB-пристрою або смарткарти, призначена для безпечного зберігання 
ключів ЕП (електронний пристрій), забезпечує невилучення особистого 
ключа ЕП, генерацію ключа і здійснення всіх операцій з ним всередині 
носія для накладання ЕП або КЕП (кваліфікований електронний 
підпис).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94265  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герман Євген Павлович, Мелешко Борис Сергійович, Жолоб Сергій 
Анатолійович, Кириченко Ігор Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Сервісна комп'ютерна програма "ПЗ "BURZA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервісна комп'ютерна програма "ПЗ "BURZA" призначена для роботи 
із цифровими пристроями релейного захисту та автоматики. Програма 
виконує наступні функції: зчитування і відображення даних з 
пристроїв РЗА; зміна налаштувань і конфігурування пристроїв РЗА; 
налаштування IED згідно з IEC61850; емуляція віртуальних пристроїв 
та їх використання для подальшого налаштування і конфігурації 
реальних пристроїв РЗА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94266  
 
Дата реєстрації авторського права  27.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бібік Надія Михайлівна, Бондарчук Галина Павлівна, Корнієнко 
Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, Зарецька 
Ірина Тимофіївна, Феник Ігор Богданович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп'ютерна програма, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Я досліджую світ" для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94267  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлькін В'ячеслав Олександрович (Тихий), Єлькін Микита 
Олександрович (Тихий)  

 
Повне ім'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 "Песнь Последнего: боль ветра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94268  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідняк Михайло Несторович, Бакуліч Олена Олександрівна, 
Омельянович Олексій Романович, Гребельник Микола 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)  Навчальний посібник "Управління матеріальними ресурсами 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі дані науково-практичні рекомендації по управлінню 
матеріальними ресурсами на етапі забезпечення матеріальними 
ресурсами, виробництва та постачання готової продукції до споживача. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94269  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурашкін Віталій Анатолійович, Гузей Олександр Валерійович, Юдін 
Михайло Юрійович, Новіков Валерій Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтегрована інформаційно-аналітична 
система "Прозорий бюджет": модуль "Бюджет для громадян" 2019"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94270  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайдлер Наталія Василівна, Атрошенко Ганна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга  "Одвічний скіф" Олег Гончаренко: "Я просто є. Ні, я незламно 
є!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зайдлер Н. В., Атрошенко Г. І. "Одвічний скіф" Олег 
Гончаренко: "Я просто є. Ні, я незламно є!". Літературний портрет / 
Наталія Зайдлер, Ганна Атрошенко. – Мелітополь : Видавничий 
будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 106 с. 

 
Анотація   

У книжці, присвяченій творчості О. М. Гончаренка - члена 
Національної спілки письменників України, здійснено огляд 
літературно-художніх і публіцистичних праць митця, написаних ним 
упродовж декількох десятиліть. У літературному портреті О. 
Гончаренка - поета, прозаїка, публіциста, перекладача - особливо 
наголошено на гуманістичному звучанні його творів, ідеї дружби всіх 
народів України, потужному прагненні письменника зберегти людське 
в людях та заклику захистити Всесвіт від руйнації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94271  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Тетяна Юріївна, Жмак Катерина Вітальївна, Подпльотна 
Світлана Володимирівна, Красюкова Марина Миколаївна, Скиба 
Ганна Олександрівна, Волков Олександр Григорович  

 
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 "Виховна робота в закладах освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчальному посібнику висвітлюються проблеми виховання в 
контексті вимог суспільства та держави, здійснення моральних норм. 
Розкрите відношення колективу і особистості, проблеми виховання 
патріотизму, основні феномени виховної роботи. Навчальний посібник 
призначений для бакалаврів, магістрів та аспірантів педагогічних 
закладів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94272  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Володимир Олександрович, Белянський Павло 
Миколайович  

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

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

твору (творів)  Сценарій "DOLL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір створений у жанрі драма/нуар/трилер. Тема: зіткнення 
справжнього, минулого і майбутнього в контексті людських цінностей. 
Завдання для роботи: розкриття теми марнославства через образи 
Грегора і Макса. Теми, які надихають: проблема гейміфікації, 
дигіталізації та розвитку цифрових технологій, зв'язку людини з 
простором і часом, проблема трансформації міського простору, 
актуальна візуалізація старого часу, гра з часом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94273  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Володимир Олександрович, Белянський Павло 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для серіалу "ХОСЕ И ХЕСУС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Старий облізлий стерв'ятник Хесус чекає смерті старого облізлого 
кролика Хосе, але той не вмирає на зло Хесусу. При цьому Хосе  
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намагається виростити фруктове дерево, але Хесус хитрістю не дає 
цьому статися. Давній конфлікт, який давно перетворився в приязнь і 
дружбу, в чому обидва герої не хочуть собі зізнатися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94274  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Рецепція поняття інтермедіальність у 
німецькомовному літературознавстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено, що явища медіа та інтермедіальності знаходяться у 
ситуації взаємного визначення: без розуміння медіа неможливо 
виявити інтермедіальні зв'язки, а без процесу інтермедіальності 
неможливо визначити різні межі різних медіа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94275  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Ефраза: специфіка визначення та особливості 
функціонування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена термінологічному визначенню явища ефрази. 
Пропонується загальний аналітичний огляд літератури з цього 
питання, де звертається увага на специфіку ефрази, її вияви в 
художньому тексті. Визначаються основні ознаки ефрази, особливості її 
функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94276  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілько Наталія Євгенівна, Денисенко Надія Валеріївна, Баранцова 
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)  Наукова стаття "The conditions of professional training of future foreign 
language teachers to organization of intercultural dialogue"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретичну модель формування готовності майбутніх 
учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу, яка 
уможливлює реалізацію вимог сучасного багатонаціонального 
полікультурного суспільства та спирається на традиційні принципи 
дидактики вищої школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94277  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інтермедіальність роману Марії Вайно "Теплий двір, 
або рапсодія струнного квартету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено визначенню явища інтермедіальності на матеріалі 
роману Марії Вайно "Теплий двір, або рапсодія струнного квартету". 
Проаналізовано специфіку музичної екфрази та її вияви у художньому 
тексті. Визначаються основні ознаки екфрази та особливості її 
функціонування у романі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94278  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юсупова Ольга Володимирівна, Станішевська Тетяна Іванівна, Горна 
Оксана Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації до практичних занять 
з курсу "Педіатрія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять з курсу 
"Педіатрія" / Укладачі: Юсупова О. В., Станішевська Т. І., Горна О. І. - 
Мелітополь : 2019. - 27 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації до практичних занять допоможуть студентам 
закріпити набуті теоретичні знання при вирішенні практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94279  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станішевська Тетяна Іванівна, Горна Оксана Іванівна, Сидоряк 
Наталя Георгіївна, Юсупова Ольга Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Зошит для практичних занять з 
курсу вікової фізіології та валеології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Станішевська Т. І., Горна О. І., Сидоряк Н. Г., 
Юсупова О. В. Зошит для практичних занять з курсу вікової фізіології 
та валеології для студентів денної та заочної форм навчання. - 
Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького, 2019. - 64 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розроблена методика проведення 
семінарських і практичних занять відповідно до навчальної програми 
вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94280  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станішевська Тетяна Іванівна, Юсупова Ольга Володимирівна, Горна 
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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації до практичних занять 
з курсу "Фізіологія вищої нервової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять з курсу 
"Фізіологія вищої нервової діяльності" / Укладачі: Т. І. Станішевська,  
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                                                           О. В. Юсупова, О. І. Горна. - Мелітополь : МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, 2019. - 61 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації до практичних занять складаються з 
теоретичних питань, завдань практичного характеру та завдань для 
самостійного опрацювання, що дозволяє студентам краще засвоїти 
матеріал курсу і оволодіти навичками використання набутих 
теоретичних знань на практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94281  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Функції екфрази в романі Інґрід Нолль "Rоslein rot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено визначенню явища екфрази на матеріалі роману І. 
Нолль "Roslein rot". Проаналізовано специфіку екфрастичних описів 
та їх вияви у художньому тексті. Визначаються основні ознаки екфрази 
та особливості її функціонування у романі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94282  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пекарчук Микита Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма (мобільний додаток) з 
аналізу діяльності залізничного терміналу "ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА "АКТИВ ТРАНС" ("АС "АКТИВ ТРАНС") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу інформації та перегляду звітності 
щодо діяльності підприємства. Програма оперує даними щодо: 
кількості отриманих послуг від залізничного терміналу; виконаного 
плану по перевантаженню вантажу; аналітичних даних та звітів щодо 
часу та ефективності вивантаження вантажу. Програма являє  
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собою мобільний додаток, що працює з серверною частиною 
залізничного терміналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94283  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, збірник звичайних 
даних  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик "Реформування 
загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму 
джерелознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні відповідно до визначених хронологічних і територіальних 
меж представлено бібліографічні записи першоджерел, на яких 
ґрунтується вивчення процесу реформування загальної середньої 
освіти в Україні, а також історіографічні праці, що відображають 
поступ педагогічної думки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94284  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлинська Ольга Василівна, Березівська Лариса Дмитрівна, 
Гавриленко Тетяна Леонідівна, Лапаєнко Світлана Володимирівна, 
Орищенко Ірина Олександрівна, Хопта Світлана Миколаївна, 
Деревянко Тетяна Михайлівна, Самчук Лариса Іванівна, 
Сухомлинська Леся Віталіївна  

 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хрестоматія "Антологія текстів з реформування освіти в Україні: 
програми, концепції, проекти (1991-2017)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонована хрестоматія висвітлює інституційний розвиток загальної 
середньої освіти, а також організацію й зміст виховання дітей і молоді в 
українській державі. До неї ввійшли найвагоміші документи, зокрема 
програми, концепції й проекти, про реформування цієї ланки освіти в  
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Україні протягом 1991-2017 рр. Видання адресовано науковцям, 
науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти, учителям, здобувачам 
освіти, працівникам освітянських бібліотек, а також усім, хто 
цікавиться історією освіти.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94285  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страйгородська Людмила Іванівна, Пономаренко Лариса 
Олександрівна, Тарнавська Сніжана Вікторівна, Вербова Віта 
Василівна, Кропочева Наталія Миколаївна, Мушка Іван Васильович  

 
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  Збірник звичайних даних, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукове видання "Національно-патріотичне виховання в Україні". 
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик має на меті 
висвітлити документи, що присвячені питанням національно-
патріотичного виховання в освітньому просторі України. Хронологічні 
рамки добору матеріалів - 2014-2018 рр. У виданні представлено 
нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено 
матеріали, що свідчать про наукову розробку проблеми національно-
патріотичного виховання, представлено доробок освітян щодо 
виховання громадянина-патріота в різних закладах освіти, а також у 
творчій спадщині видатних постатей України. В окремих розділах 
відображено публікації про проведення доброчинної та волонтерської 
діяльності, реалізацію національно-патріотичного виховання в 
закладах позашкільної освіти та громадських об'єднаннях, здійснення 
військово-патріотичного виховання молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94286  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Культура безпеки як елемент загальної культури у 
високотехнологічному інформаційному середовищі"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

274 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цимбалюк С. Я., Морозова І. В. Культура безпеки як 
елемент загальної культури у високотехнологічному інформаційному 
середовищі // Проблеми впровадження інформаційних технологій в 
економіці країн V-4. - 2019. - С. 231-239. 

 
Анотація   

У статті розглядаються теоретичні основи культури особистості у 
високотехнологічному середовищі, визначено позитивні і негативні 
наслідки впливу ІТ на суспільство та індивіда зокрема. Доведено, що 
культура безпеки має бути визначена як стратегічна мета на поточне 
десятиліття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94287  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буратинський Олексій 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 фільму "Афера по-українськи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фільму "Афера по-українськи” було створено з метою 
використання в процесі створення художнього фільму або театральної 
вистави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94288  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Кирило Юрійович, Стріляєва Наталя Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ 
УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datas Online Banking"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - комплексна автоматизована система для дистанційного 
доступу до банківських рахунків клієнтів з метою отримання 
інформації та здійснення різних видів банківських переказів. До складу 
системи входять зовнішній модуль та внутрішній модуль. Зовнішній 
модуль забезпечує доступ клієнтів до інтерфейсу користувачів,  
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автентифікацію клієнтів через веб-інтерфейс. Внутрішній модуль 
забезпечує інтеграцію з ESB, роботу з БД, внутрішню логіку системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94289  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Культурно-просвітницька програма 
"МИ ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис програми, що спрямована на здійснення заходів, метою яких є 
відродження та розвиток національних традицій, досягнення та 
підтримка злагоди і порозуміння між представниками різних релігій, 
соціальних та етнічних груп населення, усвідомлення ними своєї 
єдності як громадян незалежної України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94290  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородній Віталій Віталійович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, Козел 
Віктор Миколайович, Цивільський Федір Миколайович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Create Task" для створення завдань та 
відповідей для контролю знань" ("Create Task")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94291  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шевчук Владислава Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
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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 "Основи економічних знань для інженерів 
флоту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою навчального посібника є формування системи теоретичних 
знань і практичних навичок в поглибленому освоєнні загальних 
закономірностей розвитку економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94292  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасевич Віктор Миколайович, Білоцерківець Володимир 
Вікторович, Завгородня Олена Олександрівна, Лебедєва Валентина 
Костянтинівна, Золотарьова Ольга Володимирівна, Леонідов Ігор 
Леонідович, Летуча Олександра Володимирівна, Ткаченко Наталія 
Іллівна, Алсуф'єва Олена Олександрівна, Ткаченко Ілля Дмитрович  

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

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

твору (творів)  Монографія "Євроінтеграційний вимір національної економіки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євроінтеграційний вимір національної економіки 
України : монографія / Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., 
Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. - 
Дніпро : ПБП "Економіка", 2019. - 166 с. 

 
Анотація   

На основі сучасного методологічного інструментарію досліджено 
актуальні етнонаціональні, цивілізаційні, глобальні та політико-
економічні аспекти економічної інтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94293  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
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)  Науково-літературний твір "Спосіб зовнішнього оцінювання та 
самооцінювання результатів навчально-виховних досягнень  
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                                                           учнями/вихованцями підготовчих та/або початкових закладів освіти та 
їх відображення на індивідуальних паперових та/або електронних 
носіях: варіанти індивідуальної та/або групової реалізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є поглибленням змісту традиційних щоденників з урахуванням 
специфічних вимог (спочатку учні не вміють ані писати, ані читати) 
підготовчої та початкової шкіл шляхом введення складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94294  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабайлов Василь Кузьмич, Шевченко Інна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Третій закон логістики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Закони логістики (20-80, 10-70, 5-50) є ефективним засобом значного 
зменшення зусиль без суттєвих втрат у результатах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94295  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ламберг Наталія Вадимівна, Зелена Людмила Дмитрівна, Туревич 
Олексій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
креслення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Розробка 
алгоритму виконання та критеріїв оцінювання корпусу клапана 
перепускного зі складального креслення МЧ00.08.00.00СК. 
Рекомендації для підготовки студентів до олімпіади з дисципліни 
"Комп'ютерна графіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається послідовність побудови тривимірної моделі корпусу 
клапана з мінімальною кількістю операцій та побудова асоціативного 
креслення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94296  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ламберг Наталія Вадимівна, Зелена Людмила Дмитрівна, Шибун 
Ірина Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
креслення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Розробка 
алгоритму виконання та критеріїв оцінювання корпусу клапана зі 
складального креслення МЧ00.22.00.00СК. Рекомендації для 
підготовки студентів до олімпіади з дисципліни "Комп'ютерна 
графіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається послідовність побудови тривимірної моделі корпусу 
клапана та побудова асоціативного креслення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94297  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкор Євген Віталійович  
 
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 "RAZORS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою зображення слова у 3-х варіантах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94298  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Voytsik (псевдонім)  
 
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)  Переклад літературного твору "Легенда о Рэндидли Гостхаунде. 
Главы 1-271"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94299  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олена Валентинівна, Іваненко Тетяна Олександрівна, 
Бондаренко Ірина Володимирівна, Васіна Олена Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Норми оформлення та процедури захисту 
кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти "Магістр" зі 
спеціальностей 022 Дизайн. Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначені для полегшення роботи у підготовці до захисту 
кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти "Магістр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94300  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Художні твори в техніці 
акварелі "Кримські пейзажі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94301  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Шрифтовий дизайн: основи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені наукові основи побудови шрифту з ілюстраціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94302  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович, Черкашина Лідія Володимирівна, Загоруєва 

Лора Леонідівна, Кириченко Ігор Іванович, Сергеєва 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 "Технолого-організаційні аспекти сучасного 

виробництва, номенклатури та використання гомеопатичних засобів: 
навчальний план, програма та методичне забезпечення циклу 
тематичного удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячений циклу тематичного удосконалення, а саме 
отриманню сучасних знань щодо номенклатури та технології 
виготовлення монокомпонентних і комплексних гомеопатичних 
препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94303  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Вимпел "СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комбіноване позначення, що складається із окремих зображень та 
написів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94304  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багдай Ольга Яківна  
 
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 "Горіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94305  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова 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)  Наукова стаття "Семантико-структурні детермінанти міжкультурної 
компетентності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена комплексному вивченню проблеми міжкультурної 
компетентності в контексті загальної теорії міжкультурної комунікації. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94306  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слогін Василь Савович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твои косы заплету"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94307  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кароліна Наві-Інго (псевдонім)  
 
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)  Збірка літературних письмових творів "Колдовская Навь. Магия 
звезд". Сборник эссе и статей на тему эзотерической философии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статті та публікації автора про вплив зірок, планет, таємничі явища, 
пов'язані з ними, а також про світ магії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94308  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Spirit/mind-body" dihotomy and its impact on the formation of 
"Homo creativus" in the context of economic philosophy: Methodological 
bases"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Teslenko T. V. "Spirit/mind-body" dihotomy and its 
impact on the formation of "Homo creativus" in the context of economic 
philosophy : Methodological bases // Гуманітарний вісник Запорізької 
державної інженерної академії. - 2018. - № 75. - С. 53-64. 

 
Анотація   

Представлено концептуалізацію дихотомії категорій "дух/розум-тіло", 
в основі якої необхідність формування креативного класу, який несе в 
собі зміни для держави і сприяє розвитку і самоствердженню 
особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94309  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайбура Ольга Олександрівна  
 

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Подільські лелеки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94310  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасєчнікова Наталія Володимирівна, Морозова Марина Юріївна, 
Кацан Сергій Володимирович, Задорожний 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 "Офтакам" (Ophtacam) - портативна офтальмологічна 
система візуалізації та фотореєстрації структур переднього та заднього 
відділів ока" ("Офтакам" (Ophtacam)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система "Офтакам" призначена для неінвазивної візуалізації та фото- і 
відеореєстрації структур переднього (рогівки, райдужної оболонки, 
кришталика, циліарного тіла) та заднього відділу ока (центральні та 
периферичні відділи очного дна) для проведення диференціальної 
діагностики офтальмологічних захворювань на основі особливостей 
поглинання чи відбиття променів структурами ока в умовах 
офтальмологічного кабінету, на виїзних консультаціях, а також 
консультаціях в умовах телемедицини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94311  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіркіна Оксана Олексіївна, Фомич Микола Володимирович, 
Кришталь Микола Андрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вікова психологія та геронтопсихологія: курс лекцій"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Посібник містить повний курс лекцій навчальної дисципліни "Вікова 
та геронтопсихологія". Курс лекцій допоможе зорієнтуватись у  
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широкому колі психологічної літератури, розширить інформаційне 
поле читача, допоможе глибше зрозуміти закономірності та динаміки 
психічного розвитку людини в онтогенезі, потенційні можливості 
людини в період від народження до глибокої старості. Рекомендований 
для студентів, курсантів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами 
вікової психології та геронтопсихології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94312  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт з інтеграції візової 
системи, щодо роботи з біометричними даними"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує програмну інтеграційну двосторонню взаємодію з 
обміну біометричною інформацією між візовою системою та "НСБВІ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94313  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені  
                                                          В. Г. Короленка 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування хореографічних творчих здібностей дітей 
молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано поняття "хореографічні творчі здібності 
дітей молодшого шкільного віку", визначено педагогічні умови 
створення виховного середовища для стимулювання творчої 
інтерпретаційно-імпровізаційної рухової активності та формування 
ціннісних орієнтацій молодших школярів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94314  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорілов Сергій Юрійович, Хавін Валерій Львович, Шергін Сергій 
Юрійович, Кравцова Наталія Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Элементы анализа напряженно-
деформированного состояния в точке. Учебно-методическое пособие по 
курсу "Сопротивление материалов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються елементи аналізу напружено-деформованого стану в 
точці конструкції, оцінка її міцності при складному деформованому 
стані, визначення головних площадок та головних напружень, 
класифікація типів напружених станів, розглядаються гіпотези 
міцності. Також розглянуто основи теорії безмоментних оболонок при 
складному навантаженні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94315  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мегель Олена Юріївна, Гурський Петро Васильович, Нанка 
Олександр Володимирович, Лисиченко Микола Леонідович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Практика 
реалізації європейських моделей, стандартів та ризик-орієнтованого 
мислення щодо забезпечення якості освіти і освітніх послуг в системі 
менеджменту якості Харківського національного технічного 
університету сільського господарства" ("Практика реалізації 
європейських моделей, стандартів та ризик-орієнтованого мислення в 
системі менеджменту якості закладу вищої освіти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі наведено перевірені практикою концептуальні 
засади та аспекти системи менеджменту якості закладу вищої освіти, 
яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO9001:2015,  
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концепціям і критеріям Моделей досконалості EFQM, Стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94316  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романченко Юлія Олександрівна, Єрмолаєва 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)  Науковий твір "Етичні аспекти професійної діяльності бухгалтера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі обґрунтовано необхідність дотримання норм 
професійної етики фахівцями з бухгалтерського обліку. Висвітлено 
фундаментальні принципи етики професійних бухгалтерів та їх 
характеристику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94317  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолаєва 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)  Науковий твір "Облік сільськогосподарської діяльності та біологічних 
активів: актуальні питання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі розглянуто теоретичні та практичні проблеми в 
обліку сільськогосподарської діяльності та біологічних активів. 
Розглянуто сутність терміна "біологічні активи", виявлені дискусійні 
елементи, проаналізовано трактування терміна в нормативних 
документах науковцями, запропоновано уточнене визначення сутності 
біологічних активів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94318  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана)  
 
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 "Колода карт "Оракул Нити судьбы Анжелики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить зображення 54 карт, призначених для ігор та розваг, які, 
в тому числі, можуть використовуватися як психологічний інструмент, 
щоб розібратися у проблемах, що виникають у взаємовідносинах 
людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94319  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмолаєва 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)  Науковий твір "Теоретичні та практичні аспекти обліку грошових 
коштів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі розглянуто теоретичні та практичні проблеми в 
обліку грошових коштів підприємства. Висвітлені зміни, що відбулися 
у зв'язку із змінами нормативної бази. Узагальнено організаційні 
підходи до обліку готівкових коштів на підприємстві, сформульовані 
основні правила безпеки при здійсненні операцій з готівкою, 
узагальнено перспективи обліку криптовалют.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94320  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана)  
 
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 "Колода карт "Оракул Ее величество любовь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить зображення 47 карт, призначених для ігор та розваг, які 
в тому числі, можуть використовуватися як психологічний інструмент, 
щоб розібратися у проблемах, що виникають у взаємовідносинах 
людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94321  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, 
Чигрин Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм оцінки бренду країни як основного 
драйверу забезпечення макроекономічної стабільності національної 
економіки та сталого економічного зростання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підтверджено гіпотезу про неможливість використання суто 
поведінкової моделі оцінки бренду для вивчення її впливу на 
макроекономічну стабільність країни; встановлено, що важливим 
недоліком таких моделей є суб'єктивний характер оцінки відношення 
цільової аудиторії бренду до відповідних країн; проведено аналіз 
складових індексу глобальної конкурентоспроможності України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94322  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід оцінки соціо-еколого-
економічних протиріч з урахуванням драйверів забезпечення 
макроекономічної стабільності національної економіки та сталого 
економічного зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Доведено існування для країн ЄС довгострокових причинно-
наслідкових зв'язків між економічним зростанням країн і споживанням 
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енергії, людськими ресурсами, капіталом; враховано рівень політичної 
та макроекономічної стабільності країни під час вивчення 
взаємозв'язку між рівнем ВДЕ та економічним зростанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94323  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова 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)  Монографія "Уніфікація аналітичних процедур в умовах 
стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94324  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулага Ірина Володимирівна, Ткаченко 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)  Твір наукового характеру "Екологічна безпека як основа реалізації 
концепції сталого розвитку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94325  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Становлення нової парадигми теорії 
циклічності в умовах сучасної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94326  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Теорія та методологія формування 
фінансової звітності підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94327  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Війна. Любов. Життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
До збірки входять вірші українською і російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94328  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабайлов Василь Кузьмич, Онісіфорова Валентина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Сучасна дефініція парадигми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 1996 році в економічній літературі вперше була висловлена ідея про 
необхідність перегляду, зміни існуючої парадигми економіки. Однак не 
були встановлені: причина її зміни; точний зміст парадигми; 
методологія і технологія (модель) розробки парадигм; місце 
формування, утворення парадигм; тривалість дії парадигм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94329  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабайлов Василь Кузьмич, Приходько Дар'я Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Другий закон логістики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У творі запропоновано другий закон логістики 10-70. Він є 
удосконаленням і подальшим розвитком першого закону логістики 20-
80; його використання зменшує зусилля не у п'ять, але у десять разів 
(100:10=10); при цьому результат зменшується лише в 100:70=1,43 разу. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94330  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кляшторний Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
інформаційні технології" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система визначення достовірності товару з 
використанням графічних захисних елементів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програма створена для забезпечення захисту продукції від копіювання 
та фальсифікування, шляхом маркування споживчого товару 
спеціально розробленими марками, що містять захисний графічний 
елемент, або NFC-мітками та дозволяє кінцевому споживачу 
перевіряти оригінальність продукції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94331  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бердніков Нікіта Юрійович, Козій Захар 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 ужиткового мистецтва "Дизайн взуття для дітей, які 
використовують ортопедичні засоби (ортези) на нижні кінцівки" 
("Дизайн взуття для дітей, які використовують ортези")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення оригінального дизайну моделі взуття, 
призначеного для дітей, які використовують ортопедичні засоби 
(ортези) на нижні кінцівки. Зображення виконані з різних ракурсів. 
Особливістю дизайну є жорсткий задник, що тримає в потрібному 
положенні п'яту і фіксує гомілковий суглоб.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94332  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полковниченко Світлана 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)  Стаття "Сучасний стан туристичного співробітництва України з 
Європейським Союзом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полковниченко С. О. Сучасний стан туристичного 
співробітництва України з Європейським Союзом // Науковий вісник 
Полісся. - 2015. - Випуск 3 (3). - С. 78-84. 

 
Анотація   

Проаналізовано динаміку туристичних потоків України та виділено 
основні тенденції співпраці нашої держави з Європейським Союзом у 
сфері туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94333  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Руководство по йога-терапии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громов С. Н. Руководство по йога-терапии / Сергей 

Громов. - 2019. - 720 с. : ил. (Серия "Классическая йога. Йога-терапия").  
 
Анотація   

У цьому виданні, вперше в навчальній літературі  з йоги та медицини, 
докладно висвітлені усі основні аспекти йога-терапії.  
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94334  
 
Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полковниченко Світлана 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)  Стаття "Екологічні екстерналії сільськогосподарської діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полковниченко С. О. Екологічні екстерналії 

сільськогосподарської діяльності // Науковий вісник Полісся. - 2016. - 
Випуск 4 (8), Ч. 1. - С. 79-84.  

 
Анотація   

Висвітлено основні джерела та наслідки впливу сільського 
господарства на навколишнє природне середовище. Визначено шляхи 
зменшення негативного впливу сільськогосподарського виробництва 
на довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94335  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Галина Євгеніївна, Приходько Ігор Павлович, Демчук 
Наталія Іванівна, Катан Людмила 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 "Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

294 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Комплексне забезпечення фінансово-економічної 
безпеки : Навч. посіб. / Г. Є. Павлова, І. П. Приходько, Н. І. Демчук, 
Л.І. Катан. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 560 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник "Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки" підготовлено відповідно до програми підготовки 
магістрів за спеціальністю: 073 "Менеджмент" та магістрів 
специфічних категорій за спеціальністю: 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою". 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94336  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Галина Євгеніївна, Приходько Ігор Павлович, Волчанська 
Людмила Валентинівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Нормативно-правові засади обліку та аналізу розрахунків за 
виплатами працівникам аграрної сфери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова Г. Є., Приходько І. П., Волчанська Л. В. 
Нормативно-правові засади обліку та аналізу розрахунків за 
виплатами працівникам аграрної сфери // Проблеми системного 
підходу в економіці. - 2019. - Випуск 3 (71), Ч. 2. - С. 216-222. 

 
Анотація   

У статті узагальнено основні правові документи, якими керуються 
підприємства агарарної сфери ведення обліку оплати праці.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94337  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиман Федір Миколайович, Лукашова Тетяна Дмитрівна, Друшляк 
Марина Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Узагальнені норми груп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У монографії досліджуються групи залежно від властивостей їх 
узагальнених норм. Для фахівців у галузі алгебри та студентів 
математичних спеціальностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94338  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкалда Ірина 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)  Монографія "Земельні відносини в аграрному секторі економіки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошкалда І. В. Земельні відносини в аграрному 
секторі економіки України : Монографія / І. В. Кошкалда / Харк. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : Гриф, 2012. - 352 с.  

 
Анотація   

У монографії розглянуто теоретико-методологічні та практичні 
аспекти земельних відносин в аграрному секторі економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94339  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Папині кросівки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Літературний сценарій коротметражного ігрового фільму загальним 
обсягом 10 сторінок про 13-річного Сашка, якого усиновлює 
американська родина. Історія спостереження за останніми годинами 
перебування підлітка в інтернаті перед від'їздом в далеку країну, в 
маловідому родину.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94340  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорій Обертайло (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Розірвані ґердани: новели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94341  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Во благо. Источник моего вдохновения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94342  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гібелінда Ольга Валентинівна, Смоляр Олексій 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)  Літературний письмовий твір "Тритмент (эпизодный сценарный 
план) "Сериал "Элвис"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94343  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурадова Маргарита Артурівна  
 

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)  Збірка аудіовізуальних творів "Онлайн-курс "Персональний стиліст" 
("Онлайн-курс "Персональний стиліст")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка аудіовізуальних творів "Онлайн-курс "Персональний стиліст" є 
навчальним посібником, що спрямований на навчання роботи 
стиліста, тонкощах професії і абсолютно всіх необхідних навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94344  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музична збірка "Музична мозаїка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94345  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірдан 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)  Монографія "Професійна підготовка майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У монографії розкрито і цілісно охарактеризовано теоретичні та 
практичні засади професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94346  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович, Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Михайловська 
Неля Анатоліївна, Ребрик Наталія Йосифівна, Борисова Єва 
Елемерівна  

 

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 "Нова українська школа: методика 
навчання української мови в класах з навчанням угорською мовою 
закладів загальної середньої освіти: компетентнісний підхід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розрахований на українського філолога, який працює в 
закладі загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. Його 
побудовано на засадах компетентнісного підходу відповідно до 
концепції Нової української школи, підібрано аналітичні, 
конструктивні та творчі вправи, використано QR-коди, авторські 
меми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94347  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-літературний твір "Асоціативне мислення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новації в науці та техніці та літературні витвори в поезії і прозі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94348  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Євген Володимирович, Лавренюк Сергій 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 "Апроксимація геологічних горизонтів 
методом мінімальної кривизни Брігса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програму написано мовою програмування С++ і призначено для 
виконання в ОС "Windows". Програму реалізовано у вигляді окремого 
64-бітного ".exe" модуля, що викликається за заданим протоколом.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94349  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верига Юстина Андріївна, Прохар Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування 
доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено історичні аспекти стягнення податку на доходи фізичних 
осіб, особливості податкових рефом зарубіжних країн стосовно 
прибуткового оподаткування, характерні риси оподаткування доходів 
в умовах децентралізації влади. Запропоновано напрями оптимізації 
оподаткування доходів податком на доходи фізичних осіб.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94350  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи ораторського мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В. Д. Основи ораторського мистецтва : 

навчально-методичний посібник (галузь знань 08 Право, спеціальність 
081 Право) / В. Д. Гапотій, О. О. Куліда. – Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 
2019. - 170 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів при підготовці фахівців за спеціальністю 081 
Право. Головна орієнтація навчально-методичного посібника 
направлена на оволодіння майбутніми юристами практичними 
навичками та має повноцінно забезпечити у підготовці програмні 
результати навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94351  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-популярне видання "Екзистенціал-іманентна прагматика і 
виховання дітей дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волков О. Г. Екзистенціал-іманентна прагматика і 
виховання дітей дошкільного віку [Текст] : науково-популярне 
видання. - Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2019. - 48 с. 

 
Анотація   

У науково-популярному виданні висвітлюється зміст екзистенціал-
іманентної прагматики відповідно до виховання дітей дошкільного 
віку. Розкриваються особливості основних концепцій дискурсу та 
екзистенціал-іманентної прагматики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94352  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-популярне видання "Методика музичного конструювання: 
дошкільне виховання, 1 клас навчальної школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волков О. Г. Методика музичного конструювання: 
дошкільне виховання, 1 клас навчальної школи : науково-популярне 
видання. - Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2019. - 100 с. 

 
Анотація   

У науково-популярному виданні висвітлюється зміст методики 
музичного конструювання та розкриваються форми і методи творчих 
видів діяльності на заняттях в дошкільних закладах і першому класі 
навчальної школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94353  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

301 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Конструювання художественого образу на музичних 
заняттях у дошкільних закладах як засіб виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковій статті розглядається питання конструювання художнього 
образу на музичних заняттях в дошкільних установах. Розкрито його 
значення для розвитку творчих здібностей. Виявлено передумови 
вдосконалення якості роботи музичного керівника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94354  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання малодекламації для розвитку творчих 
здібностей дітей дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В науковій статті розглядається питання єдності декламації і музики 
як елементів цілісного спектаклю та перспективи майбутніх 
досліджень питань практичного впровадження методики вокально-
співочого виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94355  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "Вплив суперечностей педагогічного 
дискурсу на існування дитини дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волков О. Г. Вплив суперечностей педагогічного 
дискурсу на існування дитини дошкільного віку [Текст] : науково-
популярне видання. - Мелітополь : ТОВ "Колор Принт", 2019. - 32 с. 

 

Анотація   
В науково-популярному виданні розкриваються питання впливу 
суперечностей на існування дитини дошкільного віку, ставлення  
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вихователя до дитини, проблематика становлення сутності дитини та 
відношення до свободи вихованця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94356  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Попенко Ярослав Володимирович, 
Мінкова Ольга Генадіївна, Поліщук Віктор 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)  Навчально-методичний посібник "Звіт про виробничу практику  
                                                           (з фаху)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Навчально-методичний посібник містить програму та звітну 
документацію з виробничої практики (з фаху) студента ступеня вищої 
освіти бакалавр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94357  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Микола Олексійович, Муртазієв Ернест Гафарович,  
                                                            Рубцова Наталя Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Методика вибору статистичного критерію і його 

застосування до результатів педагогічного експерименту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Стаття присвячена методиці вибору статистичного критерію і його 
застосування до результатів експерименту, наведені приклади, що 
підтверджують ефективність проведених педагогічних досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94358  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Письменицький Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Ризик самоізоляції на шляху формування 
інформаційного суверенітету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В науковій статті проаналізовано результати досліджень питання 
складності і двовекторності процесу здобуття Україною початкового 
рівня інформаційного суверенітету. Виокремлюється питання загроз 
інформаційної самоізоляції (автаркії) та наслідків таких процесів для 
суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94359  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Кібернетичний суверенітет держави: правовий 
підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В науковій статті проаналізовано кібернетичну складову 
інформаційного суверенітету держави в сучасних умовах світової 
глобалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94360  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

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)  Наукова стаття "Впровадження сучасних інформаційних технологій у 
вивченні німецької мови як другої іноземної"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті мова йде про впровадження сучасних інформаційних 
технологій, зокрема мережі - Інтернет, у вивченні німецької мови як 
другої іноземної.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94361  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
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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)  Наукова стаття "Особливості писемного мовлення при вивченні 
німецької мови як другої іноземної у ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті розглядаються форми і методи навчання писемного мовлення 
у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. 
Простежуються основні методичні моменти планування та організація 
процесу написання твору та типологія підготовчих вправ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94362  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

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)  Наукова стаття "Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання 
іноземної мови у виші"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються питання щодо використання навчальних 
відеофільмів та відеофрагментів як ефективних засобів розвитку вмінь 
і навичок говоріння та аудіювання. Відеоматеріал допомагає збільшити 
словниковий запас, розширити світогляд, поліпшити увагу і пам'ять, 
подолати мовний бар'єр, а також підвищити мотивацію до вивчення 
німецької мови у вищому навчальному закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94363  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
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)  Наукова стаття "Dictation as a means of intensification of students' 
cognitive and learning activity in German class"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У тезах мова йде про різні види диктантів інноваційного характеру, а 
саме творчі диктанти, вибіркові диктанти та диктант-діалог.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94364  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

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)  Наукова робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. "Тенденції розвитку освіти і 
педагогічної думки Півдня України (друга половина ХІХ - початок 
ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У дисертації проаналізовано сутність основних тенденцій розвитку 
освіти й педагогічної думки Півдня України (території Одеського 
навчального округу) другої половини ХІХ - початку ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94365  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець Наталія Володимирівна, 

Тимченко Алла Анатоліївна, Авраменко Квітослава Богданівна, 
Філімонова Тетяна Володимирівна, Тарасюк Анастасія Миколаївна, 
Бублик Анна Геннадіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітня програма початкової освіти "Світ, в якому я 

живу" 1-2 класи   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Навчальну програму розроблено на підставі Державного стандарту 
початкової освіти та відповідно до положень "Концепції Нової 
української школи". Освітня програма забезпечує безперервність, 
єдність і наступність дошкільної та початкової освіти; розвивальний 
характер і практичну спрямованість освітнього процесу; формування 
гармонійної, всебічно розвиненої особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94366  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Перспективний річний план за сферами "Світ, в 

якому я живу" 1 клас   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Перспективний річний план за сферами до програми "Світ, в якому я 
живу" для 1 класу рекомендовано як основа вчителеві до побудови 
річного календарно-тематичного планування в 1 класі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94367  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саша Одуванчіков (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)  Кіносценарій короткометражного фільму "Маляр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Успішний колорист випадково втрачає зір, але намагається 
залишитися у професії. Його учень, у минулому програміст, допомагає 
йому, користуючись сучасними досягненнями технічного прогресу. 
Протидія гігантської ІТ-корпорації змушує їх зробити те, що раніше 
вважалось неможливим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94368  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аберніхіна Ірина Георгіївна, Сокиринська Ірина Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Фінанси страхових організацій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Фінанси страхових 
організацій : навчальний посібник / І. Г. Аберніхіна, І. Г. Сокиринська – 
Дніпро : Пороги, 2019. - 212 с.  

 

Анотація   
Навчальний посібник охоплює основні теми програми навчальної 
дисципліни "Фінанси страхових організацій". Матеріали посібника  
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розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення 
кожної теми курсу студентам пропонуються питання для 
самоперевірки знань, практичні завдання для самостійного 
розв'язання. Навчальний посібник призначений для студентів усіх 
форм навчання за спеціальністю 072 - "Фінанси, банківська справа та 
страхування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94369  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Іван Федорович, Гончаров Дмитро Олександрович, 

Мельникова Ольга Володимирівна, Олійник Олександр 
Володимирович, Олійник Юлія Олександрівна, Осьмірко Інна 
Володимирівна, Радченко Любов Пантелеймонівна, Сідельнікова 
Владислава Костянтинівна, Сідельнікова Ірина Володимирівна, Соляр 
Вікторія Василівна, Шиловцева Надія 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 для студентів спеціальності "Економіка" - 

"Аналітична економіка та макроекономічна політика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аналітична економіка та макроекономічна політика : 
Навчальний посібник для студентів спеціальності "Економіка" / За 
редакцією академіка І. Ф. Прокопенка. - Харків : Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. - 416 с.  

 

Анотація   
У посібнику міститься системний та цілісний виклад концептуальних 
положень економіки і макроекономічної політики у контексті сучасних 
вимог економічної освіти. До теоретичної частини додаються питання 
для самостійного контролю знань та завдання практикуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94370  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Валерій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ратимия і протирада. Два типи влади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Книга дає базові поняття про два типи влади. Перший - протирада, яка 
панувала протягом відомої історії на планеті Земля і сьогодні завершує 
своє домінування. Другий - ратимия, яка зараз почала проявлятись в 
усіх відомих сферах суспільства.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 
 

308 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94371  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнибіда Раїса Павлівна, Лояк Лілія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технологія продукції ресторанного 
господарства. Лабораторний практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Професійно-орієнтована дисципліна "Технологія ресторанного 
господарства" формує фахівців спеціальності 241 "Готельно-ресторанна 
справа" ОКР "бакалавр". Вивчення дисципліни зумовлене постійно 
зростаючими вимогами до якості підготовки фахівців у цій сфері. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт дисципліни 
розроблено відповідно до навчальної та робочої програм дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94372  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнибіда Раїса Павлівна, Польова Леся 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)  Навчально-методичний посібник "Етнічні кухні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику викладено лекційний матеріал 
курсу "Етнічні кухні", який згруповано у 6 темах, що послідовно 
розкривають суть наукової дисципліни, дають уяву про особливості 
етнічної кухні народів світу. Наводиться асортимент страв, характерних 
для кожної етнічної кухні, даються рекомендації з їх приготування і з 
організації харчування туристів різних країн світу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94373  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович, Расько Юрій Олексійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм автоматизованої інформаційної системи 
керування енерговикористанням "ETU Monitor"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка комп'ютерних програм є комплексом математичних, 
алгоритмічних і програмних методів та засобів, призначених для 
функціонування на базі АСКОЕ з метою формування інформаційного 
забезпечення завдань керування режимами виробітку, відпуску, 
постачання та споживання електричної енергії відповідно до Правил 
ринку в умовах функціонування лібералізованого ринку електричної 
енергії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94374  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошул Інна 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 "MD PROJECT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "MD PROJECT" - це автоматизована система 
управління завданнями, яка призначена для спрощення внутрішньої 
та зовнішньої взаємодії, вибудовує зв'язки між різними ланками одного 
робочого процесу, гарантує своєчасне виконання завдань, а для керівництва - 
надає можливість наочно бачити результативність та контролювати 
роботу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94375  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Надія Володимирівна, Задорожня 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 "Дослідження показників зовнішньоекономічних зв'язків 

України з використанням статистичного аналізу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця Н. В., Задорожня Т. М. Дослідження 
показників зовнішньоекономічних зв'язків України з використанням 
статистичного аналізу / Східна Європа: економіка, бізнес та 
управління. - 2019. - Випуск 4 (21). - С. 585-590. 

 
Анотація   

Розглянуто питання доцільності використання різнопланових 
статистичних показників зовнішньоекономічної діяльності України та 
здійснено статистичний аналіз їх ефективності. Визначено сутність 
таких понять як зовнішньоекономічна діяльність та завдання 
статистики зовнішньоекономічних зв'язків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94376  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Вдосконалення роботи зі зверненнями громадян у діяльності 

органів Державної фіскальної служби України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця С. П. Вдосконалення роботи зі зверненнями 

громадян у діяльності органів Державної фіскальної служби України / 
VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. - 2019. - № 1. - С. 107-112. 

 
Анотація   

Можливість громадян вирішувати особисті різноманітні проблеми й 
відстоювати власні порушені права є важливою функцією інституту 
звернень. Разом із тим нині громадяни все більше виявляють 
громадську свідомість, що виливається в прагнення впливати на 
роботу органів державної влади та брати участь в управлінні 
державними справами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94377  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Гармонізація статистичної методології України із 

методологією міжнародних статистичних організацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця Н. В. Гармонізація статистичної методології 

України із методологією міжнародних статистичних організацій / 
Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Випуск 22. -           
С. 1016-1018. 
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Анотація   
Досліджено сучасний стан та напрями розвитку нормативної бази 
офіційної статистичної методології України. Проведена порівняльна 
характеристика міжнародних класифікацій і стандартів, встановлено 
ступінь відповідності національної статистичної системи прийнятим 
міжнародним і європейським стандартам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94378  
 
Дата реєстрації авторського права  02.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Моніторинг ефективності системи вступу до ЗВО на основі 

тестів ЗНО: результати та перспективи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця С. П. Моніторинг ефективності системи 

вступу до ЗВО на основі тестів ЗНО: результати та перспективи / 
Економіка та суспільство. - 2018. - № 19. - С. 1409-1415. 

 
Анотація   

Проведено всебічний аналіз стану і перспектив розвитку відомчої 
системи освіти для підготовки фахівців, здатних на рівні сучасних 
вимог виконувати на високому професійному рівні складні завдання.       
У роботі досліджено взаємодію результатів тестів ЗНО та успішності за 
два роки навчання курсантів УДФСУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94379  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Тетяна Миколаївна, Кулик Євген Володимирович  
 
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 "ОСВІТНЯ СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА 

"Тематичне дизайн-проектування інтер'єру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94380  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Лариса Олександрівна, Цина Андрій 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 "ОСВІТНЯ СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА 
"Писанкарство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94381  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна, Срібна Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "ОСВІТНЯ СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА 
"Вишивкарство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94382  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Любов Григорівна, Титаренко Валерій 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)  Науковий твір "ОСВІТНЯ СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА "Технології 
створення електронних і мультимедійних навчальних ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94383  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Ігор Васильович, Кузьменко Павло 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 "ОСВІТНЯ СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА 

"Дизайнерське комп'ютерне проектування меблевих виробів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94384  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Лілія Юріївна, Давиденко Ірина Володимирівна, Ніколаєва 

Тетяна Вадимівна, Баранова Алла Ігорівна  
 
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   "Спідниця безшовна на бретелі із 

запахом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спідниця безшовна на бретелі із запахом призначена для чоловіків 
молодших вікових груп. Форма нижнього зрізу асиметрична. Бретель 
одна широка, пришита до верхнього зрізу завищеного поясу корсетного 
типу спереду та позаду. Застібка на один декоративний ґудзик та петлю 
спереду. Матеріалом є жорстка бавовняна тканина темного кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94385  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Світлана Станіславівна (Kalinichenko Svitlana), Швець 

Катерина Меліковна  
 
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 з ілюстраціями "Арома Карты "Эфирные ключи" и 

"Аромадиагностика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначенi для роботи: психологів, аромапсихологів, психотерапевтів, 
аромаконсультантів, арт-терапевтів, людей, які цікавляться питаннями: 
розвитку; професійного зростання; пошуку внутрішньої мотивації в 
досягненні мети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94386  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Книга є збірником, в якому опубліковані вірші з Біблії про добро, 
збірки повчань і висловів Великих Старців, простежені в різних 
напрямках всі стежки добра, чесноти, добрі справи, добротолюбіє. 
Читач Добрословія відчує в простоті виразів з добрих слів, які занурені 
були серця вчителів в зір таємниць Божих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94387  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "БУДЬТЕ ДОБРЫ! Проповедь добра. Притчи" 
("Проповедь добра")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоденник, в якому опубліковані тексти і притчі з посиланнями на 
вірші Біблії. Проповідь добрих справ представлена трьома записами - 
добро, любов і ангел - в яких розповідається значення добра, любові до 
добрих справ і наш стан в набутті духу Святого для добрих справ. До  
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другої частини книги включені 123 притчі, які є на сьогодні повною 
авторською збіркою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94388  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний кіносценарій "Поживите за нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94389  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слав'юк Наталія Ростиславівна  
 
Повне ім'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 "Зовнішні державні запозичення та економічний розвиток 
країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слав'юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення та 
економічний розвиток країни. - Київ : НаУКМА, 2019. - 172 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто актуальні питання залучення зовнішніх 
державних запозичень, їх впливу на економіки країн світу. Визначено 
сутність та форми зовнішніх державних запозичень, показники аналізу 
зовнішньої державної заборгованості для оцінки її впливу на економіки 
країн світу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94390  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94391  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Сергій Іванович, Будниченко Валерій Борисович, 
Подпіснов Владислав Сергійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Порівняння 
експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами 
силових установок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика порівняльного аналізу експлуатаційних витрат 
автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок та 
визначення доцільності й ефективності використання різних типів 
транспортних засобів на маршрутах з частковим автономним ходом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94392  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Анатолій Євгенович, Пащенко Дмитро Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Становлення та еволюція режимної системи в 
радянській Україні (1917-1953 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі широкого кола документів і матеріалів 
відомчих та державних архівних установ України і Росії, нормативно-
правових документів радянського уряду і правоохоронних органів, 
опублікованої історико-мемуарної і фахової літератури, періодики  
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комплексно досліджується процес становлення та еволюція режимної 
системи в радянській Україні (1917-1953 рр.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94393  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник 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)  Стаття "Підприємництво: національний аспект становлення та 

розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олійник Т. І. Підприємництво: національний аспект 

становлення та розвитку / Торгівля та біржова діяльність в Україні: 
сучасний стан, концепції і стратегії розвитку. - 2018. - С. 8-42. 

 
Анотація   

У даній статті досліджено економічну природу і зміст підприємництва, 
його еволюцію, негативні і позитивні риси, розглянуто теорію 
підприємництва як особливого виду ризикованої діяльності, 
узагальнено теоретико-методичні підходи до визначення 
підприємництва, його ролі та значення у розвитку економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94394  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Наталя Олексіївна, Авраменко Ольга Валентинівна, Ріжняк 

Ренат Ярославович  
 
Повне ім'я або 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 "Завдання для 

поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень 
студентів з "Основ гендерних досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94395  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Економічна безпека суб'єкта господарювання: сутність та 
підходи до визначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті обґрунтовано поняття "економічна безпека" суб'єкта 
господарювання з точки зору філософсько-організаційного підходу 
щодо створення системи захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз і 
ризиків у його діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94396  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупан Ірина Володимирівна, Авраменко Ольга Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Система оцінювання 

з курсу "Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94397  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хурдей Вікторія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "A functional model of interaction of business entities in ensuring 

economic security of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті розглядаються проблеми формування функціональної 
моделі взаємодії суб'єктів господарювання із забезпечення економічної 
безпеки держави на основі використання системного підходу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94398  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Methodical approaches to attracting venture business as a factor 
in increasing the economic security of business entities"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Hviniashvili T. Methodical approaches to attracting 
venture business as a factor in increasing the economic security of business 
entities // Competitiveness of Entrepreneurial Structures: Features and 
Prospects. - 2018. - P. 13-22. 

 
Анотація   

Визначено роль венчурного бізнесу в системі забезпечення економічної 
безпеки України. Встановлено, що ефективне функціонування галузі 
венчурного бізнесу може забезпечити інноваційні активні підприємства 
інвестиціями, тим самим сприяючи підвищенню рівня економічної 
безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94399  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвініашвілі Тетяна Зурабівна  
 
Повне ім'я або повне 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 системи менеджменту суб'єктів підприємництва 
в забезпеченні економічної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гвініашвілі Т. З. Оптимізація системи менеджменту 
суб'єктів підприємництва в забезпеченні економічної безпеки / Сучасні 
трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та 
логістики суб'єктів підприємництва в системі економічної безпеки 
України. - 2017. - С. 154-166.  

 
 
 
Анотація   

Визначено роль розвитку підприємств сфери зв'язку в системі 
економічної безпеки України. Здійснено аналіз стану та розвитку 
вітчизняних підприємств сфери зв'язку. Запропоновано набір 
специфічних стратегій розвитку підприємств сфери зв'язку.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

320 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94400  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Котлярова Вікторія Григорівна, 
Гладкова Ольга Вячеславівна  

 
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 "Економічне управління підприємством: навчальний 
посібник для здобувачів вищої освіти другого рівня, які навчаються за 
спеціальностями 051 "Економіка" та 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни 
"Економічне управління підприємством" для здобувачів вищої освіти, 
які навчаються за спеціальностями 051 "Економіка" та 073 
"Менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94401  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Онищенко Яна Геннадіївна  
 
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 "Промислова екологія: навчальний посібник для 
здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою професійною 
програмою "Технологія фармацевтичних препаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни 
"Промислова екологія" для здобувачів вищої освіти, які навчаються за 
освітньою професійною програмою "Технологія фармацевтичних 
препаратів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94402  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська Яна Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Проектування логістичних систем: навчальний 
посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність впровадження логістики в діяльність фармацевтичних 
підприємств актуалізує необхідність формування та забезпечення 
ефективного функціонування логістичних систем на цих 
підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94403  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
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 підготовки до 
підсумкового модульного контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи 
здобувачів вищої освіти при підготовці до складання підсумкового 
модульного контролю з дисципліни "Лікарські препарати 
спецпризначення".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94404  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
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 аудиторної роботи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для аудиторної роботи здобувачів 
вищої освіти при підготовці до семінарських занять з дисципліни 
"Лікарські препарати спецпризначення".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94405  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Данькевич Оксана Степанівна  
 
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 "Методологія фармацевтичної розробки твердих 

лікарських засобів: навчальний посібник для позааудиторної роботи 
здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для аудиторної та позааудиторної 
роботи здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії) 
фармацевтичних закладів вищої освіти і факультетів України при 
вивченні теми "Методологія фармацевтичної розробки твердих 
лікарських засобів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94406  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна Василівна, Калита Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Державна політика фінансового забезпечення 

інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного 
партнерства в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто підходи до державного управління і регулювання 
фінансуванням інвестиційно-інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94407  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна Василівна, Калита Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної 

діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах 
глобалізації в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В., Калита Т. А.  Переваги кредитування 

інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного 
партнерства в умовах глобалізації в Україні // Економіка та держава. - 
2018. - № 8. - С. 4-8. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94408  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоміна Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма та робоча програма 

"Управлінський облік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94409  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Уляна Михайлівна  
 
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 "Іпотечний 

ринок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94410  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Силкіна Юлія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Збірник ситуаційних вправ (кейсів) 

"Менеджмент підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня 
"бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94411  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тетяна Іванівна, Гладкий Олександр Віталійович, Дупляк 

Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 

"Міжнародний туризм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є одним із важливих складових елементів навчально-методичного 
забезпечення дисципліни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94412  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Ігор Іванович, Шинкаренко Ольга Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Лабораторний зошит-практикум 

"Торговельне обладнання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для студентів освітнього ступеня "бакалавр" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 
спеціальності 073 "Менеджмент", спеціальності 075 "Маркетинг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94413  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюзар Зоряна Львівна, Беш Леся Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Щоденник десенсибілізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований щоденник десенсибілізації дитини при лікуванні 
алергенспецифічною сублінгвальною імунотерапією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94414  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи студентів "Статистика ринку 
товарів та послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94415  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жереги Олеся 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 практичного характеру "Нова столиця України - 
Ольвія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито головну мету автора - побудувати місто своєї мрії, 
нову столицю України. Це місто має бути унікальним та становити 
нову епоху у розвитку держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94416  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аббасов Гурбаналі Гасан огли  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 

проведення Міжнародного Національного свята "Новруз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведення свята передбачає запровадження відповідних заходів, що 
направлені на об'єднання та консолідацію усіх національностей, що 
проживають на території України, задля миру та благополуччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94417  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала Лілія Олексіївна, Немченко Алла Семенівна, Пасічник Михайло 

Францович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Рекомендована структура та зміст "Керівництва з Належної аптечної 
практики" в Україні (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено Керівництво з Належної аптечної практики, що 
включає вісім окремих керівництв процесами, які притаманні аптеці у 
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фармацевтичній діяльності з роздрібної реалізації лікарських засобів і 
медичних виробів населенню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94418  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Символ Благодійної організації "Благодійний 
фонд імені Івана Григоровича Лозового"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення являє собою кольорове позначення, утворене з 
круга, на тлі якого стилізований силует людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94419  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірсенко Віктор Володимирович, Яструб Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Расчёт абсорбированной дозы при чрескожном воздействии 
пестицидов с использованием концепции двухслойной модели кожи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано алгоритм розрахунку дози пестициду, що надходить 
крізь шкіру під час його застосування, з використанням рівнянь 
концепції gleek and bunge.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94420  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Роки минають"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94421  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AnnaStazi (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 "My Rulaline"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про романтичного, сповненого очікуваннями молодого чоловіка. 
У нього є мрія - зустріти свою кохану, її звати Rulaline.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94422  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Віталіївна, Лєонов Сергій Вячеславович, Бойко 
Антон 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 "Інтелектуальний та біфуркаційний аналіз ризику 
використання фінансовими установами коштів, отриманих 
незаконним шляхом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ризику 
використання фінансовими установами коштів, отриманих 
незаконним шляхом, який ґрунтується на дослідженні динамічної 
стійкості даного ризику на основі теорії біфуркації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94423  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєонов Сергій Вячеславович, Кузьменко Ольга Віталіївна, Яровенко 

Ганна Миколаївна, Доценко Тетяна Віталіївна  
 
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 "Інноваційний підхід до підвищення рівня кібербезпеки 

транзакцій через протидію відмивання грошей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується інноваційний підхід до моделювання привабливості 
країни для відмивання доходів інших країн, що базується на 
гравітаційному моделюванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94424  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасевич Віктор Миколайович, Білоцерківець Володимир 

Вікторович, Завгородня Олена Олександрівна, Лебедєва Валентина 
Костянтинівна, Леонідов Ігор Леонідович, Ясева Маргарита 
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 "Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, 

регулювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено змістовні характеристики інноваційно-інформаційної 
економіки як нової та авангардної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94425  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шендрик Віра Вікторівна, Шендрик Сергій Олексійович, 
Казлаускайте Анастасія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

330 

Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма реалізована для одноплатних комп'ютерів під 
управлінням операційної системи Windows з встановленням веб-
сервером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94426  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шулак Богдан Ярославович, Щутяк Тетяна Іванівна  
 
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)  Складений твір "Щоденник тренувань Shulak GYM training diary" 

("Shulak GYM training diary")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоденник призначений для відслідковування процесу тренувань 
відвідувачів мережі фінтес-центрів  "Shulak GYM training diary", 
оцінки виконаних фізичних вправ, коливань ваги, витраченої енергії 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94427  
 
Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гишка Ігор Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Реґістри труби та специфіка їх опанування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94428  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасов Дмитро Михайлович (Кадім)  
 
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, створений для кіно, "Сценарій короткометражного 
ігрового фільму "ІНО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У звичайному місці, звичайному районі, звичайному будинку живе 
найнезвичайніший-звичайний інопланетянин ІНО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94429  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцька Вікторія Вікторівна (VIKTORIYA VYSOTSKAYA), 
Давиденко Ірина Володимирівна, Ніколаєва Тетяна Вадимівна, 
Ніколаєва Тетяна Ігорівна  

 
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 "Видовищний костюм "Be Unique"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видовищний костюм на тему боротьби з насиллям над дітьми та 
жінками у сім'ї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94430  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Весніна 
Світлана Володимирівна, Веснін Максим 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 "Краниосакральная терапия - 2. 
Лицевой череп"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

332 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Детально описана анатомія кісток лицьового черепа, їх вплив на 
краніосакральну систему і все тіло в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94431  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушеров-Маршак Олександр Володимирович, Кабусь Олексій  

Васильович, Латорець 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)  Стаття "Принципы бетоноведения - как основа развития технологии 

бетона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підсумок роботи по створенню системи принципів бетоноведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94432  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резников Владислав Олександрович (Vlad Rezniikov)  
 
Повне ім'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 аудіовізуального твору "MIAMI KEYS/ОСТРІВ МАЯМІ" 

("ОСТРІВ МАЙЯМІ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій аудіовізуального твору, головна темя якого - життя острову 
Маямі: відпочинок біля океану, йога, танці, вечірки, покази мод тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94433  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94434  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Бурман 

Олексій Михайлович, Жинжа Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення                 

"bkc-Кордон_Електронний талон_сервер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена з метою автоматизації процесів прикордонного контролю 
осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний 
кордон України для автомобільного сполучення шляхом 
автоматизованої їх реєстрації під час в'їзду (виїзду) в (з) пункт 
пропуску, запровадження електронного талона для здійснення 
контролю проходження усіх видів контролю тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94435  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Бурман 

Олексій Михайлович, Жинжа Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 

розширення до СПЗ "bkc-Кордон_Електронний талон_сервер" - 
"Електронний талон_взаємодія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена з метою реалізації згідно з 
Порядком взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної 
служби України та Державної прикордонної служби України щодо  
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обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при 
переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) 
кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони 
"Крим".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94436  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Гарантійний талон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструкція по експлуатації регулює взаємовідносини між продавцем і 
покупцем в питаннях, що стосуються забезпечення якості, збереження 
експлуатаційних характеристик автомобільних акумуляторних батарей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94437  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Трітмент документального фільму "Лимани"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Національний парк "Тузлівські лимани" - унікальний природний 
комплекс на березі Чорного моря. Це контрастне життя між двома 
світами: світом прекрасної природи та світом напруженої, небезпечної 
боротьби. В цьому житті є все: райські пейзажі, дикі звірі, пелікани, 
море і разом з тим - нічні погоні за браконьєрами, суди з незаконними 
забудовами, викрадання та залякування активістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94438  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Олександр Іванович, Лібанова Елла Марленівна, Остафійчук 
Ярослав Васильович, Ткаченко Лідія Григорівна, Ярош Олег 
Михайлович, Калашнікова Тетяна Миколаївна   

 
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 
"УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено проблемне поле необхідності впровадження в Україні 
управління у сфері економічної активності населення по ризиках; 
розроблено нову класифікацію станів економічної активності на основі 
критеріїв збільшення та зменшення можливостей/ризиків реалізації 
робочої сили; визначено тенденції розвитку зайнятості населення, 
придатні для імплементації в Україні; оцінено поточну ефективність 
державної та корпоративної політики щодо мінімізації ризиків 
економічної активності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94439  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Ірина Олексіївна, Слюсар Людмила Іванівна, Аксьонова 

Світлана Юріївна, Крімер Борис Олександрович, Думанська Віта 
Петрівна  

 
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 

"ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено комплексний аналіз трансформацій структури 
народжуваності в Україні на тлі інших європейських країн, розроблено 
рекомендації по вдосконаленню і розвитку сімейної й пронаталістської 
політики. Проаналізовано сучасні соціально-демографічні передумови 
довготривалих трансформацій рівня та структури народжуваності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94440  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заяць Тетяна Анатоліївна, Звонар Віктор Павлович, Терон Ірина 

Василівна, Жаховська Валентина Леонідівна, Головко Лілія Василівна, 
Кравцова Тетяна Григорівна, Дяконенко Оксана Іванівна, Краєвська 
Галина Олександрівна, Нечитайло Тетяна Юріївна, Танцюра Вадим 
Леонідович  

 
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 

"СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В 
УКРАЇНІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методичний інструментарій вибору пріоритетів розвитку 
сільських поселень в умовах децентралізації управління; 
запропоновано напрями соціально орієнтованої інституціоналізації 
розвитку поселенських структур; оцінено вплив фінансової 
децентралізації на розвиток сільських поселень з визначенням нових 
можливостей, обмежень та ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94441  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Іван Федорович, Гончаров Дмитро Олександрович, Гура 

Анна Олександрівна, Гуцан Тетяна Григорівна, Зеленько Олександр 
Олегович, Мельникова Ольга Володимирівна, Ночвіна Інна Олександрівна, 
Олійник Олександр Володимирович, Олійник Юлія Олександрівна, 
Осьмірко Інна Володимирівна, Поплавський Михайло Вікторович, 
Прокопенко Ірина Андріївна, Радченко Любов Пантелеймонівна, 
Рядинська Ірина Анатоліївна, Сідельнікова Владислава Костянтинівна, 
Сідельнікова Ірина Володимирівна, Синиця Тетяна Валеріївна, Соляр 
Вікторія Василівна, Шиловцева Надія 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 "Пріоритетні напрями розвитку національної економіки 

України в контексті глобалізаційних викликів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджуються важливі напрями розвитку української 
економіки, аналізується механізм стимулювання інноваційної 
діяльності підприємств, інвестиційний клімат у країні, роль людського 
капіталу в забезпеченні економічного зростання та підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94442  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Іван Федорович, Гончаров Дмитро Олександрович, 
Мельникова Ольга Володимирівна, Олійник Олександр 
Володимирович, Олійник Юлія Олександрівна, Осьмірко Інна 
Володимирівна, Радченко Любов Пантелеймонівна, Самарська Олена 
Іванівна, Сідельнікова Владислава Костянтинівна, Сідельнікова Ірина 
Володимирівна, Соляр Вікторія Василівна, Шиловцева Надія 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)  Навчально-методичний посібник "Інноваційні методи викладання 
економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки 
бакалаврів і магістрів з економіки "Навчально-методичний посібник 
для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 
спеціальності 051 "Економіка" (Економічна теорія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційні методи викладання економічних 
дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і 
магістрів з економіки. Навчально-методичний посібник для студентів 
галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 
"Економіка" (Економічна теорія). - Х. : Видавництво Іванченка І. С., 
2019. - 162 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлені теоретичні питання щодо сутності та видів 
сучасних інноваційних методів викладання економічних дисциплін, 
надані методичні рекомендації на допомогу студентам з питань 
використання цих методів у процесі підготовки фахівців з економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94443  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович, Загоруєва Лора Леонідівна, Черкашина Лідія 
Володимирівна, Сябренко Геннадій Петрович, Кириченко 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)  Науковий твір "Безперервна медична освіта: народна та нетрадиційна 
медицина і санологія в технологіях фахової діяльності: навчальний 
план, програма та методичне забезпечення циклу тематичного 
удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Науковий твір присвячений удосконаленню теоретичної та практичної 
підготовки з питань діагностики та прогнозування і корекції здоров'я із 
застосуванням традиційних та нетрадиційних методів в технологіях 
фахової діяльності, ознайомленню з сучасними досягненнями у галузі 
народної та нетрадиційної медицини і санології в межах безперервної 
медичної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94444  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович, Черкашина Лідія Володимирівна, Загоруєва 

Лора Леонідівна, Сябренко Геннадій Петрович, Кириченко 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)  Науковий твір "Гомеопатичні та антигомотоксичні методи 

профілактики та лікування: навчальний план, програма та методичне 
забезпечення циклу тематичного удосконалення лікарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір складається з наступних розділів: "Історичні етапи 
розитку гомеопатії, її стан в сучасному світі", "Загальні основи 
гомеопатії", "Основні гомеопатичні монопрепарати, та методи їх 
використання", "Методи гомеопатії при лікуванні основних 
патологічних станів людини", "Антигомотоксикологія, її особливості 
та способи використання в сучасній медицині".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94445  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Шкляр Сергій Петрович, 

Черкашина Лідія Володимирівна, Сябренко Геннадій Петрович, 
Кириченко 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)  Науковий твір "Методика вивчення виробничих функцій медичного 

персоналу закладів первинної медико-санітарної допомоги (на 
прикладі кардіоваскулярної патології)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність методичних рекомендацій зумовлена гострою 
необхідністю підвищення ефективності використання ресурсів в  
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охороні здоров'я. В умовах значного дефіциту кадрів в галузі, як 
лікарських, так і середнього медичного персоналу, що особливо 
виражено в сільській медицині, важливе місце посідає раціоналізація їх 
використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94446  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Дмитро 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 "Вплив тривалості терапії глюкокортикостероїдами на частоту 
загострень у хворих саркоїдозом легень ІІ ст. із завищеними системними 
значеннями IL-1 та TNF-a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою роботи було дослідити взаємозв'язок між тривалістю 
терапії глюкокортикостероїдами та частотою загострень у хворих на 
саркоїдоз легень ІІ ст. із завищеними показниками IL-1 та TNF-a без 
явних ознак активності патології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94447  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Дмитро 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 "Сучасні тенденції респіраторної медицини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються питання впровадження ініціативи 
персоніфікованої та високоточної медицини в практику сфери охорони 
здоров'я та можливості результату цієї діяльності на прикладі країн з 
високим рівнем розвитку економіки, де відбувається її практична 
реалізація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94448  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Іван Федорович, Радченко Любов Пантелеймонівна, 

Сідельнікова Ірина Володимирівна, Олійник Олександр 
Володимирович, Шиловцева Надія Василівна, Гайдученко Юлія 
Олександрівна, Гончаров Дмитро Олександрович, Гура Анна 
Олександрівна, Гуцан Тетяна Григорівна, Зеленько Олександр 
Олегович, Мельникова Ольга Володимирівна, Ночвіна Інна 
Олександрівна, Олійник Юлія Олександрівна, Поплавський Михайло 
Вікторович, Сідельнікова Владислава Костянтинівна, Терно Андрій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Соціально-економічні умови інноваційного розвитку 

національної економіки України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії досліджується концепція інноваційного розвитку 
національної економіки, аналізується інноваційна-інвестиційна 
політика держави, розглядаються економічні, фінансові, маркетингові 
та соціальні складові механізму забезпечення інноваційного розвитку 
української економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94449  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Іван Федорович, Гайдученко Юлія Олександрівна, 

Гончаров Дмитро Олександрович, Гриценко Олена Аврамівна, Гура 
Анна Олександрівна, Гуцан Тетяна Григорівна, Єгорова Юлія 
Валеріївна, Зеленько Олександр Олегович, Мельникова Ольга 
Володимирівна, Марченко Ольга Сергіївна, Ночвіна Інна 
Олександрівна, Олійник Олександр Володимирович, Олійник Юлія 
Олександрівна, Поплавський Михайло Вікторович, Прокопенко Ірина 
Андріївна, Радченко Любов Пантелеймонівна, Решетняк Наталія 
Борисівна, Сідельнікова Владислава Костянтинівна, Сідельнікова 
Ірина Володимирівна, Шевченко Людмила Степанівна, Шиловцева 
Надія Василівна, Шкодіна Ірина Віталіївна, Лантінова Анна Сергіївна, 
Терно Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти 

неекономічних спеціальностей "Основи економічної теорії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику викладені теоретичні положення курсу основ 
економічної теорії, розкрита сутність основних понять, механізму,  
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функціонування ринкової економіки на мікро-, макро- й міжнародному 
рівні, основаних на сучасних теоретичних дослідженнях і використанні 
практики ринкової трансформації в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94450  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Тетяна Валеріївна, Осьмірко Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Економічна діагностика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено сутність, види та 
інструментарій економічної діагностики, методика проведення 
діагностики певної галузі за різними методами, оцінювання 
конкурентоспроможності галузі та продукції, майна та ринкової ціни 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94451  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Тетяна Валеріївна, Осьмірко Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "ПРАКТИКУМ З 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальне видання містить методичні рекомендації та облікові 
завдання, виконання яких дозволяє поглибити теоретичні знання та 
дає змогу студентам набути практичних навичок ведення бухгалтерського 
обліку. Практикум доповнений проблемними питаннями, тестами для 
самоконтролю знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94452  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська Яна Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні підходи до регламентації процесу 
управління проектним портфелем у фармацевтичних компаніях: 
методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність інтенсифікації проектної діяльності вітчизняними 
підприємствами обумовлена спрямуванням зусиль суб'єктів господарювання 
на виживання й забезпечення стійких темпів зростання у мінливому 
середовищі та в умовах жорсткої конкуренції з боку не тільки українських, 
але й закордонних компаній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94453  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Братішко Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Соціальна відповідальність: конспект лекцій для 
здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. Соціальна 
відповідальність : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 
економічних спеціальностей. - Х. : НФаУ, 2019. - 152 с. 

 
Анотація   

Конспект лекцій із соціальної відповідальності містить теоретичний 
матеріал, необхідний у процесі проведення практичних та семінарських 
занять, виконання самостійної роботи та підготовки здобувачів вищої 
освіти до підсумкового модульного контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94454  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Братішко Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційний менеджмент: збірник тестових завдань. : 
навчальний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. Інноваційний менеджмент : 
збірник тестових завдань : навч. посіб. - Х. : НФаУ, 2019. - 122 с. 

 
Анотація   

Інноваційний менеджмент як навчальна дисципліна призначений 
надати знання про ефективне формування та оцінку інноваційної 
діяльності підприємства в ринковій економіці, закладає основи 
вивчення здобувачами вищої освіти питань щодо організації, 
планування, функцій і засобів впровадження інновацій на 
підприємстві, призначений ознайомити з роботою інноваційних 
структур сучасних організацій та їх документальним забезпеченням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94455  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Братішко Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Соціально-економічна безпека: конспект лекцій для 

здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. Соціально-

економічна безпека : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти 
економічних спеціальностей. - Х. : НФаУ, 2019. - 143 с. 

 
Анотація   

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал, необхідний у процесі 
проведення практичних та семінарських занять, виконання 
самостійної роботи та підготовки здобувачів вищої освіти до 
підсумкового модульного контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94456  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Братішко Юлія Сергіївна, Гладкова 

Ольга Вячеславівна  
 
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 "Фінансовий менеджмент: навчальний посібник для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами  
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                                                            "Економіка підприємств" та "Менеджмент організацій" другого 
(магістерського) рівня підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна та ін. Фінансовий менеджмент : навч. 

посіб. для здобув. вищ. освіти за освітньо-професійн. прог-ми 
"Економіка підприємств" та "Менеджмент організацій" другого 
(магістерського) рівня підготовки / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, 
О. В. Гладкова. Х. : НФаУ, 2018. - 194 с. 

 
Анотація   

Посібник містить теоретичний матеріал, практичні та тестові 
завдання, контрольні питання та список рекомендованої літератури за 
всіма темами, що входять до навчальної програми дисципліни 
"Фінансовий менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94457  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашпур Леся 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 "Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кашпур Л. М. Протидія легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом // Інвестиції : практика та досвід. - 2018. - № 3. -           
С. 103-106.  

 
Анотація   

У статті розглянуто питання легалізації "брудних коштів" у сфері 
банківської діяльності. Досліджено сучасну ситуацію у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом в Україні. Надано пропозиції щодо запровадження 
на державному рівні невідкладних організаційних і практичних заходів 
для кардинального підвищення ефективності державного управління в 
зазначеній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94458  
 
Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашпур Леся Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Вплив інститутів громадянського суспільства на 

удосконалення податкового законодавства в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кашпур Л. М. Вплив інститутів громадянського 
суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні // 
Інвестиції : практика та досвід. - 2015. - № 4. - С. 126-131. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості впливу інститутів громадянського 
суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні та 
визначено заходи з підвищення ефективності взаємодії громадськості і 
державної влади у сфері вдосконалення нормативно-правового 
забезпечення державної податкової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94459  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Іван Євгенович, Сторожук Андрій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-освітній твір "Методика використання оптимізованої 
системи доступу до багатофункціональних мереж, створена на основі 
біометричних даних людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечення на сучасному рівні безготівкових розрахунків на базі 
біометричних даних людини при оплаті послуг та здійсненні процесів 
купівлі-продажу товарів, а також при здійсненні додаткових функцій 
контролюючого характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94460  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
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 "TSP Algorithms Researcher"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язання задачі комівояжера (ЗК), а 
також проведення обчислювального експерименту з порівняння 
точних методів розв'язання ЗК за середнім часом роботи; з порівняння  
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наближених методів розв'язання ЗК за точністю; з порівняння 
наближених методів розв'язання ЗК за часом роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94461  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Денис Вадимович, Грицюк Олександр Васильович, 
Прохоренко Андрій 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 "Approximation_LSM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Approximation_LSM (перекладається з англійської як 
Наближення_Метод Найменших Квадратів) - це програмний комплекс, 
що створений як гнучкий допоміжний засіб для підвищення 
продуктивності при проведенні науково-дослідних робіт і 
зорієнтований на обробку експериментальних даних та швидку оцінку 
отриманих результатів. Даний комплекс дозволяє провести 
регресійний аналіз результатів експерименту за рахунок утворення 
зазначеного поліному регресії, що наближено відтворює досліджуваний 
фізичний процес, та подальшого пошуку його невідомих коефіцієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94462  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування та зміст методики логопедичного 
скринінгу" ("Логопедичний скринінг Л. Журавльової")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логопедичний скринінг призначений для дітей молодшого шкільного 
та передшкільного віку. Мета проведення логопедичного скринінгу: 
визначення стану базових передумов формування письма в дітей 
молодшого шкільного та передшкільного віку. Скринінг передбачає 
попередній орієнтований відбір дітей з відхиленнями в мовленєвому 
розвитку та труднощами формування навичок письма, дає можливість  
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визначити актуальний рівень сформованості функціонального базису 
письма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94463  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Вікторія 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)  Навчальний посібник "Людина в сучасному соціумі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Людина в сучасному соціумі : навчальний посібник // 
Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ВПЦ "Візаві", 2016. - 164 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник надає необхідні знання щодо поведінки в діловій 
сфері, мистецтва організації побуту, вміння створити позитивну 
атмосферу в стосунках з іншими людьми тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94464  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Вікторія 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)  Навчальний посібник "Менеджмент і маркетинг в організаціях 
соціально-педагогічної сфери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-
педагогічної сфери : навчальний посібник / уклад. : В. П. Ісаченко. - 
Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 184 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику відображено менеджмент та маркетинг у 
соціальній роботі як один з основних інструментів ефективного 
управління установою соціального обслуговування населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94465  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Вікторія 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)  Навчальний посібник "Система організації соціальних служб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Система організації соціальних служб : навчальний 
посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий О. О. - 2016. - 
166 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання 
теорії і практики діяльності соціальних служб, окреслено основні 
принципи та методи їх роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94466  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвальна 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)  Стаття "Особливості надання соціальних послуг людям з 
інвалідністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підвальна Ю. В. Особливості надання соціальних 
послуг людям з інвалідністю // Інноваційна педагогіка. - 2018. - № 6. -  
С. 200-203. 

 
Анотація   

У статті розкрито поняття соціальних послуг, принципи, на яких 
ґрунтується надання соціальних послуг в Україні, та критерії 
діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94467  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матрос 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 "Громадсько-благодійна діяльність Марії Вікторівни 
Лучицької у кінці ХІХ - на початку ХХ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Матрос О. О. Громадсько-благодійна діяльність Марії 
Вікторівни Лучицької у кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Збірник 
наукових праць педагогічні науки. - 2017. - Випуск LXXIX. - С. 224-228. 

 
Анотація   

У статті висвітлено громадську та благодійну діяльність Марії 
Лучицької у дитячому притулку у Києві, на Вищих жіночих курсах, яка 
полягала у влаштуванні балів, концертів, вечорів, лекцій, 
пожертвувань зі збором коштів для утримання притулків та 
незаможних студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94468  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвальна 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)  Стаття "Соціально-педагогічна робота з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підвальна Ю. В. Соціально-педагогічна робота з 

батьками дітей з особливими освітніми потребами // Психолого-
педагогічні проблеми сільської школи. - 2017. - № 56. - С. 198-204. 

 
Анотація   

Розглянуто проблеми батьків дітей з особливими освітніми потребами 
(ООП) та їх емоційні стани.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94469  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Інна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній 

роботі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончар І. Г. Представництво інтересів людей з 

інвалідністю у соціальній роботі // Науковий вісник Ужгородського 
університету. - 2019. - Випуск 1 (44). - С. 33-37. 

 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду методу представництва інтересів у 
соціальній роботі з людьми з інвалідністю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94470  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Стратегічні напрями підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню конкурентоспроможності як пріоритетного 
економічного чинника функціонування підприємств в мінливому 
зовнішньому середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94471  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність і тенденції позабюджетного фінансування 
закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено, що протягом останніх років у системі 
фінансування вищої освіти існує тенденція зменшення частки 
надходжень бюджетних коштів і, як наслідок, розширення обсягів 
позабюджетного фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94472  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

351 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Я - Лиза byKrestiankina"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Філософія любові, філософія життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94473  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Ескіз з описом "Декор для чашки "Чашка с Губами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Декор у вигляді губ використовується для чашки будь-якого розміру, 
розташовується на верхньому ободі цієї чашки та призначений для 
захисту верхньої губи від опіку, якщо, наприклад, напій занадто 
гарячий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94474  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала Лілія Олексіївна, Панфілова Ганна Леонідівна  
 
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 
"Сучасна парадигма розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку 
як соціально орієнтованої структури макроекономічного комплексу 
країни (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено п'ять етапів становлення системи фармацевтичного 
забезпечення населення України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94475  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

352 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала Лілія Олексіївна, Панфілова Ганна Леонідівна  
 
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 "Аналіз 
науково-прикладних підходів до функціонування соціально 
орієнтованих моделей організації медичного страхування (методичні 
рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено об'єкти, форми й додаткові функції медичного та 
фармацевтичного мікрострахування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94476  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "Цветности/TSVETNOSTI" Фармакологія майбутнього" 
("Фармакологія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94477  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "Цветности/TSVETNOSTI" ROTHSHILD FAMILY" 
("ROTHSHILD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94478  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "Цветности/TSVETNOSTI" Прихід генія" ("Геній")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94479  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "Цветности/TSVETNOSTI" Пам'ять серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94480  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "Цветности/TSVETNOSTI" Послання ангелів світла" 
("Послання")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94481  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "Цветности/TSVETNOSTI" Діалог з Богом" ("Діалог")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94482  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесік Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором висвітлено сутність соціально-економічного розвитку 
суспільства, його прояви та складові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94483  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесік Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інноваційний розвиток інфраструктури та стала 

індустріалізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено сутність, передумови формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури на шляху до сталої індустріалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94484  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Світлана Богданівна, Галайда Тетяна Олександрівна, 
Толочій Роман 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 "Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваницька С. Б., Галайда Т. О., Толочій Р. М. 
Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні // 
Глобальні національні проблеми економіки. - 2018. - № 21. - С. 288-292. 

 
Анотація   

У статті узагальнено підходи до трактування поняття "тайм-менедж-
мент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94485  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Світлана Богданівна, Ушакова Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Стан і тенденції розвитку підприємництва в Україні в 

сучасних умовах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваницька С. Б., Ушакова Ю. С. Стан і тенденції 

розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах // 
Інфраструктура ринку. - 2019. - № 27. - С. 153-161. 

 
Анотація   

Дана стаття присвячена дослідженню стану та тенденцій розвитку 
підприємництва в Україні в сучасних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94486  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забаштанська Тетяна Володимирівна, Жидок Вікторія Вікторівна, 

Романова Анна 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 "Market research of inbound tourists in chernigov as a factor of 

increasing tourist attractiveness"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено ринок в'їзних туристів м. Чернігова, одного із 
найдешевших міст Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94487  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко 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)  Науковий твір "SECTION 2. AKSIOLOHIZATION OF MODERN 

EDUCATIONAL SYSTEMS: ENTRY TO GLOBALIZED WORLD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розділ монографії присвячений дослідженню методологічного, 
теоретичного та праксеологічного потенціалу сучасних культурно-
освітніх практик особистості як єдності розмаїття та цільності способів 
буття людини, синтезу її життєвих практик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94488  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужська Лілія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Конспект лекцій з дисципліни 

"Лінгвоукраїнознавство Великої Британії" для студентів спеціальності 
013 Початкова освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект лекцій з дисципліни "Лінгвоукраїнознавство Великої 
Британії" містить англомовний матеріал, який висвітлює основні 
особливості географії, історії, політичного устрою Великої Британії. 
Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94489  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужська Лілія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо організації практичних 

занять та самостійної роботи з дисципліни "Стилістика" для студентів 
спеціальності 013 Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації щодо організації практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни "Стилістика" містять англомовний 
матеріал, а саме: практичні завдання та вправи, тексти для 
стилістичного аналізу, перелік літератури. Розраховано на студентів 
вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94490  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімков Олексій Миколайович, Гладченко Володимир Сергійович, 

Гордієнко Микола Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математична 

модель електромобіля у відповідності до його компонувальної схеми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розробки методики складання математичної моделі руху 
електромобіля вибрана компонувальна схема передньопривідного 
автомобіля. Стосовно механічної системи електромобіля з одним 
ступенем вільності для математичного опису динамічних процесів 
використано рівняння Лангранжа.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94491  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методичні засади організації внутрішнього 
контролю розрахункових операцій підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черкасова С. О. Теоретико-методичні засади 
організації внутрішнього контролю розрахункових операцій 
підприємств // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 11/4. - С. 17-22. 

 
Анотація   

Робота присвячена визначенню теоретико-методичних засад організації 
внутрішнього контролю розрахункових операцій підприємств. 
Наведена класифікація розрахункових операцій підприємств. 
Запропоновано комплекс заходів щодо організації ефективної системи 
внутрішнього контролю розрахункових операцій підприємств з 
урахуванням потреб управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94492  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасова Світлана Олександрівна, Ахметова Марія Фарітівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та 
аудиту дебіторської заборгованості ОСББ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черкасова С. О., Ахметова М. Ф. Обґрунтування 
методичних підходів щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості 
ОСББ // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 10/1. - С. 21-24. 

 
Анотація   

Робота присвячена визначенню теоретико-методичних засад обліку та 
аудиту дебіторської заборгованості Об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ). Запропоновані заходи щодо 
удосконалення обліку та аудиту дебіторської заборгованості ОСББ 
"Білий Будинок". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94493  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходін Григорій Миколайович, Молчанова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція комплексу будівель і споруд 
державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр 
"Конча-Заспа" з будівництвом нових будівель на Столичному шосе,          
19 км, 19, у Голосіївському районі. Будівництво спеціалізованого 
плавального комплексу олімпійського класу за адресою: 03131, 
Столичне шосе, 19, м. Київ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проектом передбачено реконструкцію комплексу будівель і споруд 
державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний      
центр "Конча-Заспа" з будівництвом нових будівель та будівництво 
спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу за 
адресою: 03131, Столичне шосе, 19, м. Київ. Комплекс запроектований 
розміром 110,0*85,0 м з частковим підвальним поверхом, який містить 
басейн розміром 79,0*25,0 м зі спортивними залами. Проектом 
передбачаються всі умови безперешкодного і зручного пересування 
маломобільних груп населення по ділянці та в приміщенні комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94494  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір містобудування  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору містобудування "Детальний план території земельної 
ділянки на будівництво культурно-оздоровчих, лікувальних, 
рекреаційних, спортивних та туристичних закладів на території 
Лазурненської селищної ради в Скадовському районі Херсонської 
області (за межами населеного пункту)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано детальний план території земельної ділянки на 
будівництво культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, 
спортивних та туристичних закладів на території Лазурненської 
селищної ради в Скадовському районі Херсонської області                           
(за межами населеного пункту), що включає аквапарк, готелі, 
апартаменти котеджного типу, пансіонати, бунгало екоселищ на воді, 
науково-виробничий комплекс по розведенню малька цінних риб. 
Площа курортної зони - 596,16 га. Площа під забудову готелів та 
апартаментів - 300 га. Загальна вмістимість орієнтовано - 30000 осіб.      
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94495  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Соціальна відповідальність бізнесу - важлива 
складова агропродовольчого ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто особливості формування соціальної відповідальності 
підприємств агропродовольчої сфери, їх участі у розвитку міст, регіонів 
та країни в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94496  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інновації в туризмі як чинник стимулювання 
розвитку малого та середнього бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стойка С. О. Інновації в туризмі як чинник 
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу // Бізнес Інформ. - 
2013. - № 12. - С. 197-201. 

 
Анотація   

У статті досліджено напрями стимулювання розвитку малого та 
середнього бізнесу в галузі туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94497  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тягай Ірина Михайлівна, Махомета Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних 
університетів "Методи обчислень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методи обчислень : навчально-методичний посібник 
для студентів педагогічних університетів / укл. І. М. Тягай, Т. М. Махо-
мета. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 138 с. 

 
Анотація   

Даний посібник є своєрідним путівником до практичних занять з 
відповідних тем та організації самостійної роботи студентів 
педагогічних університетів при вивченні курсу "Методи обчислень".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94498  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко 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)  Науковий твір "Логіко-формуючий потенціал соціального середовища 
у формуванні логічної культури здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається важлива для освіти і виховання проблема: формування 
логічної культури молоді, що значно впливає на пізнавальну 
діяльність, розвиваючи абстрактне мислення і розуміння глибинного 
взаємозв'язку між різними галузями наукового знання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94499  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко 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)  Науковий твір "Логічна компетентність як важливий складник 
комунікативної компетентності здобувача вищої освіти 
агротехнологічного закладу вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На підставі аналізу загальних компетентностей та програмних 
результатів навчання здобувачів вищої освіти агротехнологічних 
спеціальностей обґрунтовано актуальність логічної компетентності у 
системі професійних компетентностей здобувачів вищої освіти 
агротехнологічного закладу вищої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94500  
 
Дата реєстрації авторського права  05.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сборник тестов 

плановых (скрининговых) полиграфных проверок персонала в 
кадровой безопасности. Для практикующих полиграфологов, 
коммерческих структур" ("Сборник тестов плановых (скрининговых) 
полиграфных проверок персонала в кадровой безопасности")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94501  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Юрій Михайлович, Рибачук Лариса Юріївна  
 
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 "Розрахунково-інформаційний комплекс 

інженерних мереж "РІКОМ" ("Система мереж водопостачання та 
водовідведення "РІКОМ WS")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення та редагування інформаційно-
розрахункових схем мереж водопостачання та водовідведення з 
подальшим гідравлічним розрахунком та функціоналом аналізу  
результатів моделювання систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94502  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Риска"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Життя є життя... воно не закінчується...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94503  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пекарчук Микита Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма (мобільний додаток) з 
комерційного огляду рухомого залізничного складу "СИСТЕМА 
КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ "АКТИВ ТРАНС" ("СКО "АКТИВ 
ТРАНС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для автоматизації проведення комерційного огляду 
рухомого складу, а саме: фотофіксація комерційного огляду вагонів. 
Програма оперує даними щодо номерів вагонів, їх вантажу та 
отримувача; електронними перевізними документами, фотографіями 
проведення комерційного огляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94504  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шоповалова Вікторія Олексіївна, Андрєєва Валерія В'чеславівна, 
Осинцева Аліна Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові особливості обігу лікарських засобів 
в амбулаторно-поліклінічній практиці та на дільниці сімейного лікаря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації можуть використовуватися в аудиторній та 
самостійній роботі фахівців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94505  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Психологічна характеристика особистісних засад розвитку 
доброчинної спрямованості поведінки ("Я-позиції") соціального 
працівника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються психологічна сутність і критерії розвиненості доброчинної 
спрямованості професійної поведінки соціального працівника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94506  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Теорія 
та практика тренінгової роботи. Методичні вказівки до вивчення 
навчальної дисципліни для студентів спеціальності "Соціальна робота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія та практика тренінгової роботи : методичні 
вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів 
спеціальності "Соціальна робота" / О. О. Човган. - Хмельницький : 
ХНУ, 2017. - 29 с. 

 
Анотація   

Автор подає тематичний план, програму навчальної дисципліни, 
перелік тем лекцій, їх анотації, теми практичних занять тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94507  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Доброчинність як важлива передумова соціальної роботи в 
суспільстві: теоретичний аспект проблеми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні аспекти феномену доброчинності як 
соціального (соціально-педагогічного, соціально-психологічного) та 
індивідуально-психологічного явища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94508  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Олександр Григорович, Болтянська Наталя Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Механізація технологічних процесів у 

тваринництві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено технології утримання тварин та основи технології 
кормоприготування.  
 

                                                                                                        
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94509  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Олександр Васильович, Сидоренко Ольга Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Україномовна сутність визначеності слів-термінів 

"процент" та "відсоток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою запобігання термінологічній плутанині, вважаємо за доцільне 
в математиці та в математичному (розрахунковому) контексті 
використовувати термін "відсоток(и)" та "відсоткова ставка" там, де 
мова йде про "%", а термін "процент" застосовувати у сферах фінансів 
та економіки у значенні "сума грошей".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94510  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ящук Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Бюджетне фінансування закладів вищої освіти в 

Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ящук Т. А. Бюджетне фінансування закладів вищої 

освіти в Україні // Бізнес-навігатор. - 2018. - Вип. 1-1 (44). - С. 101-105. 
 
Анотація   

Присвячено питанню фінансового забезпечення розвитку закладів 
вищої освіти на державному рівні, а також дослідженню основних 
тенденцій розвитку та структури державного фінансування вищої 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94511  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздєй Наталія Іванівна, Вінницька Оксана Анатоліївна, Бондарук 
Ігор Сергійович  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Оцінка ефективності використання фінансових 
ресурсів підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гвоздєй Наталія Іванівна, Бондарук Ігор Сергійович, 
Вінницька Оксана Анатоліївна. Оцінка ефективності використання 
фінансових ресурсів підприємства // Економічний аналіз. - 2018. - Том 28, 
№ 1. - С. 216-221. 

 
Анотація   

Обґрунтовано, що формування та використання фінансових ресурсів 
мають важливе значення для функціонування і розвитку підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94512  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бержанір Інна Анатоліївна, Гвоздєй Наталія Іванівна, Улянич Юлія 
Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Рентабельність як основний показник оцінки 
діяльності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І., Улянич Ю. В. 
Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства // 
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 1 (8), Том 2. - 
С. 58-62. 

 
Анотація   

Узагальнено трактування економічної сутності рентабельності 
підприємства, розглянуто методичні аспекти формування системи 
показників її оцінки, проаналізовано індикатори рентабельності 
підприємств України за видами економічної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94513  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Сергій Володимирович  
 
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)  Хореографічна композиція "Ніч перед Різдвом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі закладено містично-фантастичний зміст, головним завданням 
балетмейстер вбачає збереження фольклорного фону стародавньої 
самобутності та архаїку народної історії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94514  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Вікторія Павлівна, Коляда Наталія Миколаївна  
 
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 "Методичні рекомендації до виконання магістерських 
робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У методичних рекомендаціях комплексно розглянуто сучасні вимоги до 
процесу підготовки та захисту магістерської кваліфікаційної роботи на 
здобуття ОС "магістр" від вибору теми до її прилюдного захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94515  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Оксана Володимирівна, Махомета Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів "Практикум з основ 
геометрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Заїка О. В. Практикум з основ геометрії : навчально-
методичний посібник для студентів фізико-математичних 
спеціальностей педагогічних університетів / О. В. Заїка, Т. М. Махомета ; 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-тет імені Павла Тичини. - 
Умань : Візаві, 2018. - 158 с. 

 
Анотація   

Розглянуті практичні заняття з курсу "Основи геометрії" для студентів 
педагогічних навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94516  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Стратегічне управління інноваційним розвитком 
національного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пачева Наталія Олександрівна. Стратегічне 
управління інноваційним розвитком національного господарства // 
Інтернаука. - 2018. - № 11 (19). - С. 56-59. 

 
Анотація   

Розкрито сутність інновацій та їх вплив на сталий розвиток держави, 
ефективну економічну політику та конкурентоспроможність 
підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94517  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Антикварна скринька"/Toy "Model for self-assembly without glue 
UGEARS "The Antique Box" ("Модель "Антикварна скринька"/Model 
"Antique Box")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іграшка у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для самостійного 
складання без клею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94518  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Дизайн оформлення тари "AlmaFruit" 
"Бушель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення являє собою зелені та червоні яблука на білому 
фоні із зеленими пелюстками, що хаотично розташовані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94519  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Дизайн оформлення тари "AlmaFruit" 
"Лодочка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення являє собою абстракцію з жовто-зелених фігур, 
на яких зображені дерева яблуні та торгова марка AlmaFruit.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94520  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Дизайн оформлення тари "KASHMIR FRUITS 
BAZAR"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Абстракція у, переважно, червоному кольорі у вигляді яблук та груш, 
хаотично розташованих. З розміщенням білих прямокутників з 
червоним яблуком з назвою "KASHMIR FRUITS BAZAR".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94521  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасні напрями формування інвестиційного 
середовища в Україні з урахуванням глобальних викликів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подзігун С. М. Сучасні напрями формування 
інвестиційного середовища в Україні з урахуванням глобальних 
викликів // Економічні горизонти. - 2018. - № 3 (6). - С. 18-25. 

 
Анотація   

Проаналізовано основні фактори, які формують інвестиційне 
середовище в Україні з урахуванням глобальних викликів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94522  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Павло Вікторович, Перфільєва Людмила 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)  Навчально-методичний посібник "Цікаве природознавство у 
початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дячук П. В. Цікаве природознавство у початковій 
школі : навчальний посібник для студентів педагогічних ун-тів /                
П. В. Дячук, Л. П. Перфільєва ; [рец. : А. Ф. Балабак, О. А. Комар,             
І. С. Косенко]. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2019. - 284 с. 

 
Анотація   

Вміщено програму курсу природознавства, модуль 1 "Ботаніка" та 
його структуру у межах планових годин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94523  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучалін 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)  Методичний посібник "Історія культури зарубіжних країн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чучалін О. П. Історія культури зарубіжних країн. 
Методичні рекомендації. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. - 98 с. 

 
Анотація   

Укладено згідно з робочою навчальною програмою для студентів 
історичного факультету денної та заочної форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94524  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Охматівський аплікаційний рушник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фабричне лляне полотно, нитки - муліне, техніки вишивки - гладь, 
петельний шов, аплікація, петельний шов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94525  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпенко Наталія Сергіївна, Гончарук Валентина 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)  Посібник "Фольклорна спадщина села Пугачівка Уманського району 
Черкаської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осіпенко Н. С., Гончарук В. А. Фольклорна спадщина 
села Пугачівка Уманського району Черкаської області. Умань : АЛМІ, 
2019. - 132 с. 

 
Анотація   

Основу фольклорно-етнографічного довідника склали матеріали, 
зібрані під час студентської експедиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94526  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бердник Віра 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)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг "Cat Fish"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поєднання графічного та текстового зображення, що буде 
використовуватись у різних кольорах на текстильній продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94527  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Протасенко Олександр 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 "Шаг в бессмертие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94528  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Валентина (Валентина Мэй)  
 
Повне ім'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 "Следы темной души "Паутина судьбы" Том 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дії розгортаються в середині 90-х в невеликому провінційному місті, в 
одній з республік колишнього СРСР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94529  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибіцька Вікторія Анатоліївна  
 
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)  Літературний письмовий твір "Заручниця століття або Бронине 
щастя" ("Заручниця століття")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує реальні події, які відбулися в Україні у ХХ столітті, 
зокрема у селі Буртин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94530  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дихта-Кіррф Вікторія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Формування креативності у дітей старшого 
дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник "Формування креативності у дітей старшого 
дошкільного віку" належить до галузі науки - дошкільна педагогіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94531  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій музичної комедії-водевіль "Оказія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У центрі вистави українське село та двоє молодих людей: селянка 
Христя та простий хлопець Микола, які кохають один одного. Але 
батьки Христі, Таня та Степан, мріють видати її заміж за заможного 
шинкаря Йосю, для якого немає нічого важливішого за гроші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94532  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Приключения Крымова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає в себе три літературні письмові твори: "В поисках 
золота гетмана Полуботка", "Тайна бриллиантов госбанка", 
"Проклятие клада павшей республики".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94533  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ СИСТЕМИ 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто сутність, специфіку формування 
та функціонування фінансових і кредитних систем на національних й 
міжнародному рівнях. Розкрито структуру фінансово-кредитних 
систем, основні типи та еволюцію фінансових і кредитних систем 
зарубіжних країн; інтеграційні процеси та інші тенденції у фінансово-
кредитній сфері; національні особливості сучасних фінансово-
кредитних систем; основні типи та національні особливості грошово-
кредитної політики; структуру та основи функціонування фінансово-
кредитних систем країн із розвиненою ринковою економікою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94534  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцов Сергій Станіславович  
 
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 
"МЕНЕДЖМЕНТ" Частина І"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблений відповідно до програми та робочої програми 
дисципліни і призначений для студентів спеціальності "Туризм", 
"Менеджмент", спеціалізації "Туристичний менеджмент", освітнього  
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ступеня "бакалавр". Головною метою опорного конспекту лекцій є 
допомога студентам у набутті професійних знань та вмінь. Він 
призначений як для засвоєння навчального матеріалу під час 
лекційних занять, так і для підготовки до семінарських занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94535  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
"МЕНЕДЖМЕНТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено для студентів освітнього ступеня "бакалавр" 
спеціальності "Менеджмент" (спеціалізація "Туристичний 
менеджмент"). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94536  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопко Валерія Василівна, Сопко Ольга Василівна, Шаповалова Алла 
Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "ПРОГРАМА ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму та робочу програму дисципліни "Бухгалтерський облік" 
розроблено відповідно до навчального плану підготовки за освітнім 
ступенем "бакалавр" галузі знань 07 "Управління та 
адміністрування", спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 
спеціалізацій "Облік і оподаткування", "Аудиторська діяльність", 
"Фінансовий контроль" денної форми навчання. Дисципліна 
"Бухгалтерський облік" є обов'язковою дисципліною циклу 
професійної підготовки фахівців з обліку та оподаткування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94537  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "ПРОГРАМА ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму та робочу програму дисципліни "Бухгалтерський облік" 
розроблено відповідно до навчальних планів освітнього ступеня 
"бакалавр", галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 
спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент 
організацій" денної та заочної форм навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94538  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельнікова Олена Олександрівна, Форос Ганна Володимирівна, 
Мукоіда Руслан 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 "Методика 
аналізу інформації під час виявлення та розслідування злочинів, 
пов'язаних з торгівлею людьми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі системно викладені теоретичні та практичні матеріали щодо 
аналізу знайденої інформації та взаємодії оперативних підрозділів з 
іншими суб'єктами під час виявлення та розслідування торгівлі 
людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94539  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмайлов Карен Юрійович, Сіфоров Олександр Іванович, Рижков 
Едуард Володимирович, Мельнікова Олена Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Навчально-
методичні рекомендації щодо виявлення та фіксації криптовалютних 
гаманців підрозділами Національної поліції України у протидії 
злочинності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі зібрані основні положення щодо технології блокчейн і 
криптовалюти та їх місця в злочинній діяльності, а також прийоми, 
методи та інструменти виявлення та фіксації криптовалютних 
гаманців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94540  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмайлов Карен Юрійович, Жогов Віктор Сергійович, Лефтеров Лев 
Васильович, Сіфоров Олександр Іванович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Навчально-
методичні рекомендації щодо пошуку оперативнозначущої інформації в 
мережі Інтернет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі системно та алгоритмізовано викладені теоретичні та 
практичні засади, необхідні правоохоронним органам для здійснення 
якісного пошуку оперативнозначущої інформації в мережі Інтернет 
при розслідуванні кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94541  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмайлов Карен Юрійович, Сіфоров Олександр Іванович, Заєць 
Олександр Михайлович, Форос Ганна Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Навчально-
методичні рекомендації щодо використання географічно-інформаційних 
систем правоохоронними органами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі зібрано основні положення щодо завдань та функцій 
географічно-інформаційних систем в цілому. Було здійснено 
класифікацію та розкладено на складові частини геоінформаційні 
системи. Проаналізовані основні функції просторового аналізу даних та 
аналізу просторового розподілу об'єктів. Виявлені основні аспекти 
картографування в інформаційно-аналітичному забезпеченні роботи 
правоохоронних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94542  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичян Ольга Онікіна, Заяць Ганна Вікторівна, Бааджи Наталія 

Анатоліївна, Бочевар Алла Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Навчально-

методичні рекомендації щодо застосування комунікативного підходу в 
вивчені іноземної мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі системно та алгоритмічно викладені теоретичні та практичні 
засади, які застосовуються при навчанні здобувачів вищої освіти 
іноземної мови. Наведені практичні приклади застосування 
комунікативного підходу на занятті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94543  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афонін Дмитро Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу "Моделювання (реконструкція) процесу 
механізму слідоутворення при вирішенні ситуаційних завдань судово-
трасологічних експертиз"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методиці системно та алгоритмізовано викладені теоретичні та 
практичні засади, необхідні експерту-трасологу під час встановлення 
процесу механізму слідоутворення при вирішенні ситуаційних завдань 
судово-трасологічних експертиз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94544  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Форос Ганна Володимирівна, Мельнікова Олена Олександрівна, 

Чичян Ольга Онікіна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

набуття здобувачами вищої освіти компетентностей щодо пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел в закладах вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі системно викладені теоретичні та практичні матеріали щодо 
набуття здобувачами вищої освіти компетентностей щодо пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел в закладах вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94545  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Колесник Ірина Сергіївна, 

Станіславський Іван Юрійович, Шаповал Денис Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання проекту оптимального 

розвитку виробництва з фінансовими кредитами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження, прогнозування і планування 
систем проектів виробництва та для вбудовування в автоматизовані 
системи управління.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

381 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94546  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Колесник Ірина Сергіївна, Желюк 

Олександр Геннадійович, Андрюшкін Андрій 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 "Моделювання проекту оптимального 

розвитку виробництва з оптимальною кредитною стратегією"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження, прогнозування і планування 
систем проектів виробництва та для вбудовування в автоматизовані 
системи управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94547  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Гришин Дмитро Ігорович, Колесник 
Ірина Сергіївна, Рябокінь Мар'яна 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 "Оптимальне агрегування інтегрованої 
системи "виробництво, розвиток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розробки і дослідження ефективних методів 
управління і прогнозування виробничих систем певного сегменту 
багатопродуктивного виробництва та вбудовування в автоматизовані 
системи управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94548  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Колесник Ірина Сергіївна, Закордонець 
Аліна Володимирівна, Григоришен Олександр 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 "Отримання ймовірностей розподілу ринку 
між виробниками певного сегменту виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання статистики "віртуальної 
реальності". Програма реалізує імітаційну модель функціонування і 
розвитку системи виробників, а саме розподіл багатопродуктивного 
ринку між виробниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94549  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Колесник Ірина Сергіївна, 
Недоснований Олександр Юрійович, Волосович Олександр 
Сергійович, Романов Євгеній Миколайович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимальне управління виробництвом на 
базі оптимального агрегування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження, оптимального адаптивного 
управління виробничими системами. Управління базовано на моделях 
статики і динаміки. Дана програма бере дані з параметризованого 
модуля статики і обчислює управління поточним станом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94550  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Колесник Ірина Сергіївна, Гудименко 
Олександр Олександрович, Даниленко Максим Сергійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання і дослідження процесів з 
розгалуженням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для дослідження, прогнозування і планування 
складних ймовірнісних процесів класу "процеси з розгалуженням". 
Такі процеси мають місце в біології, соціології та інформатиці і в 
процесах виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94551  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка ступеня комплементарності інститутів 

соціального та економічного розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кількісне оцінювання ступеня впливу комплементарності базових 
інститутів (контроль корупції, політична стабільність і відсутність 
насилля (тероризму), голос і підзвітність) на якість інститутів 
соціального сектору шляхом побудови регресійної моделі із 
фіктивними змінними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94552  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Олена В'ячеславівна, Приходько Наталія Анатоліївна, 

Дегтярьова Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "Methodological instructions for individual work in 

Practice of Translation from Major Language (English)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір орієнтований удосконалити знання студентів із перекладу 
(лексичні та граматичні аспекти) та навички письмового перекладу. 
Підібраний матеріал сприяє розвитку загальних та спеціальних 
компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94553  
 
Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Ольга Павлівна, Зайцев 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 "Україномовна сутність визначеності слів-термінів 

"відображення" та "відраження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вважаємо за доцільне використовувати термінолексему "відраження" 
в науковому обігу на позначення дії, яка виникає внаслідок впливу 
іншої дії, що мотивує внутрішні зміни предмета чи явища, зумовлює 
зміну інформації, притаманної певному предмету чи явищу, і 
характеризується послідовністю і причинною залежністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94554  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куровець Ольга Ярославівна  
 
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 "Я, НІНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Успішна журналістка Ніна цілком щаслива. У неї є сім'я, улюблена 
робота, друзі та молодість. Ніна дізнається про те, що в неї - рак. Ніні 
роблять операцію. Вона намагається утримати статус-кво на роботі та 
вдома, але хвороба змушує змінюватись. Закоханість, виснажливі 
медичні процедури допомагають Ніні знайти глибокий контакт із 
собою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94555  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Володимир Юрійович, Петко Андрій Кирилович, Шолудько 
Мар'яна Ігорівна, Калашник Валерій Юрійович, Колиско Оксана 
Зенонівна, Макаренко Юлія Вікторівна, Мельник Геннадій Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
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 "Програмний комплекс для реалізації 
чисельних методів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма включає в себе модуль для обчислення системи 
диференційних рівнянь, коефіцієнтів апроксимуючого полінома 
методом найменших квадратів; визначення коренів системи лінійних 
рівнянь методом Гауса. У формах звітності відображаються 
коефіцієнти рівнянь, корені систем лінійних рівнянь та будуються 
графіки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94556  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Володимир Юрійович, Колиско Оксана Зенонівна, Макаренко 
Юлія Вікторівна, Мельник Геннадій Валерійович, Петко Андрій 
Кирилович, Шолудько Мар'яна Ігорівна, Калашник Валерій Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для реалізації 
чисельних методів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма включає в себе модуль для обчислення 
визначеного інтеграла, коефіцієнтів апроксимуючого полінома 
методом найменших квадратів; визначення коренів системи лінійних 
рівнянь методом Гауса. У формах звітності відображаються коефіцієнти 
рівнянь, корені систем лінійних рівнянь та будуються графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94557  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Володимир Юрійович, Колиско Оксана Зенонівна, Макаренко 
Юлія Вікторівна, Мельник Геннадій Валерійович, Петко Андрій 
Кирилович, Шолудько Мар'яна Ігорівна, Калашник Валерій Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для реалізації 
чисельних методів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма включає в себе модуль для обчислення всіх 
коренів полінома ступеня N, коефіцієнтів апроксимуючого полінома 
методом найменших квадратів; визначення коренів системи лінійних 
рівнянь методом Гауса. У формах звітності відображаються коефіцієнти 
рівнянь, корені систем лінійних рівнянь та будуються графіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94558  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Світові економічні кризи: теорія і методологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник Альона Олексіївна. Світові економічні 
кризи: теорія і методологія : монографія / Мельник А. О. - К. : ННЦ 
"ІАЕ", 2014. - 392 с. 

 
Анотація   

Наведено результати комплексного дослідження сутності світових 
економічних криз. Визначено багатоаспектність трактування останніх 
в умовах глобалізації, проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки в їх 
перебігу на межі тисячоліть. Запропоновано механізм виявлення 
передумов світових економічних криз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94559  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольшанська Олександра Володимирівна, Мельник Альона 
Олексіївна, Борецька Наталя Петрівна, Денисенко Микола Павлович, 
Чубукова Ольга Юріївна, Скрипник Маргарита Іванівна, Стежко 
Надія Володимирівна, Натрошвілі Світлана Геннадіївна, Воронкова 
Таїсія Євгенівна, Бугас Валерій Васильович, Власюк Тетяна 
Миколаївна, Матюха Микола Миколайович, Шацька Зорина 
Ярославівна, Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, Саюн Алла 
Олександрівна, Григоревська Олена Олександрівна, Белялов Талят 
Енверович, Радіонова Наталія Йосипівна, Бабіна Тетяна Геннадіївна, 
Пономаренко Ігор Васильович, Баєв Володимир Володимирович, 
Будякова Олена Юріївна, Фаріон Ніна Олександрівна, Сапян Аліна 
Сергіївна, Юдицька Вікторія Олексіївна, Григорчук Дарина Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Сучасні проблеми економічного розвитку України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасні проблеми економічного розвитку України: 
монографія/ за ред. О. В. Ольшанської, А. О. Мельник,                                
Т. Є. Воронкової. - К. : ТОВ "ДКС Центр", 2018. - 184 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні основи детермінантів розвитку бізнес-
середовища підприємств закладів вищої освіти в економічних, 
соціальних та інформаційних аспектах. Особливу увагу приділено 
механізму  забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур, 
питанням економічної безпеки, ефективності управління суб'єктами 
підприємницької діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94560  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замурій Тимофій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Кетчан Лоялті Східна 
Європа" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток "Розповсюдження електронних 
подарунків ОЧЕВИГОДА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для дистрибуції електронних подарунків та являє 
собою смарт-сервіс для винагороди учасників різних програм лояльності. 
Алгоритм роботи веб-додатка є простим, логічним та не потребує довгого 
накопичення балів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94561  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Особливості використання Інтернет-технологій у 
вітчизняній музейній практиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куценко С. Ю. Особливості використання Інтернет-
технологій у вітчизняній музейній практиці : моногр. / С. Ю. Куценко. - 
Умань : ВПЦ "Візаві", (Видавець "Сочінський М. М."), 2017. - 196 с. 
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Анотація   
Монографія  присвячена комплексному аналізу особливостей становлення 
та розвитку Інтернет-ресурсів музеїв України. У дослідженні розкрито 
причини інтеграції вітчизняних музеїв в мережу Інтернет. Зокрема, 
проаналізовано такі, як: підвищення популярності музею в Україні і в 
усьому світі, налагодження професійних контактів між музеями, науковими 
установами, які опікуються питаннями розвитку музейної справи, та 
іншими зацікавленими людьми, додаткові можливості для презентації 
музейних колекцій, зростання освітньої ролі музею, привернення уваги 
спонсорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94562  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Сергій 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)  Автореферат "Становлення та розвиток інтернет-ресурсів музеїв 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У авторефераті аналізується комунікаційна функція музеїв, 
розглядаються традиційні та новітні форми і методи комунікації, 
перспективи використання інформаційних технологій у музейній 
діяльності. Розглядається діяльність українських музеїв у мережі 
Інтернет. Розглянуто головні особливості музейних  сайтів, а також 
застосування сучасних веб-сервісів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94563  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Ірина Віталіївна, Рожі Томас Адальбертович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Картографічний твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукове видання "Атлас антропогенних ландшафтів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукове видання, яке містить картосхеми антропогенних ландшафтів 
адміністративно-територіальних областей України. Атлас підготовлений 
для студентів географічних спеціальностей, викладачів закладів вищої 
освіти, вчителів загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94564  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терешко Інна Григорівна, Йовенко Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фольклорно-етнографічна спадщина села 
Черповоди Уманського району Черкаської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Йовенко Л. І., Терешко І. Г. Фольклорно-етнографічна 
спадщина села Черповоди Уманського району Черкаської області. - 
Умань : "ПП Жовтий",  2010. - 118 с. 

 
Анотація   

Високі вимоги, які сучасна наука ставить до документування 
фольклорно-етнографічних матеріалів, постійне удосконалення й 
ускладнення техніки та методики польової експедиційної праці 
визначають відповідний рівень організації та проведення студентських 
фольклорно-етнографічних практик, сягнути якого студентам, 
особливо початківцям, інколи буває важко через брак досвіду реалізації 
теоретичних положень у польових ситуаціях. У навчальному посібнику 
висвітлено фольклорні та етнографічні матеріали, зібрані авторами під 
час експедиційно-пошукової діяльності на теренах історичної 
Уманщини.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94565  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофаїла 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)  Навчально-методичний посібник "Методика навчання дітей іноземної 
мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика навчання дітей іноземної мови : навч.-
метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини ; уклад. : Н. Д. Трофаїла. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2019. - 130 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено зміст, завдання і 
методику навчання дітей іноземної мови в закладах дошкільної освіти. 
Активному засвоєнню матеріалу сприятимуть тексти лекцій, практичні 
заняття, завдання для самостійної роботи, вимоги до написання та  
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тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань, питання до 
заліку, список рекомендованої літератури, додатки, термінологічний 
словник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94566  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 

фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Виховний потенціал українського 

народного танцю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куценко С. В. Виховний потенціал українського 

народного танцю : навч.-метод. посібник з дисципліни "Теорія і 
методика українського народного танцю" / упор. Сергій Володимирович 
Куценко. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. - 180 с. 

 
Анотація   

Зміст навчально-методичного посібника розкриває виховний та 
творчий потенціал українського народного танцю у процесі фахової 
підготовки студентів при вивченні дисципліни "Теорія і методика 
українського народного танцю" та спрямований на засвоєння 
майбутніми вчителями хореографії ґрунтовних знань та вмінь у 
процесі практичних занять та самостійної роботи. Навчально-
методичний посібник підготовлений для викладачів та студентів 
хореографічних відділень вищих навчальних закладів, керівників 
хореографічних колективів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94567  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовкун Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Концептуальні основи стратегічного планування 

маркетингової діяльності суб'єктів господарювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бовкун О. А. Концептуальні основи стратегічного 

планування маркетингової діяльності суб'єктів господарювання // 
Бізнес-навігатор. - 2019. - Випуск 1 (50). - С. 54-58. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність формування системи стратегічного 
маркетингового планування, яке повинне здійснюватися з  
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комплексним урахуванням усіх причинно-наслідкових зв'язків, що 
виникають між змінами навколишнього середовища і внутрішніми 
можливостями суб'єкта туристичного ринку, що надають можливість 
сформувати базові параметричні складники його стратегії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94568  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінницька 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)  Монографія "Формування доходів місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації: тенденції та перспективи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вінницька О. А. Формування доходів місцевих 

бюджетів в умовах децентралізації: тенденції та перспективи  [Текст] : 
монографія / О. А. Вінницька. ; МОН України; Уманський держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. - 156 с. 

 
Анотація   

Викладено результати досліджень теоретичних та методологічних засад 
формування доходів місцевих бюджетів. Висвітлено сучасний стан і 
тенденції формування доходів місцевих бюджетів у контексті 
децентралізації бюджетної системи України, вплив міжбюджетних 
трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів. Розглянуто 
перспективи формування доходів місцевих бюджетів в умовах 
децентралізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94569  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анікіна Інесса 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 "Мотивационные модели функциональных наименований 

лица в памятниках русской письменности XVI-XVII веков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлений аналіз найменувань діяча з акцентуацією дії в 
пам'ятках письменності XVI-XVII століть в мотиваційному аспекті. 
Виявлено інновації у складі сільськогосподарської лексики російської 
мови досліджуваного періоду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94570  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дихта-Кіррф Вікторія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Книга для батьків. Дорослий у вихованні креативної 

дитини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне завдання цієї книги - спрямувати спільну діяльність 
дорослого та дитини на творення внутрішнього світу останнього та 
якісне його удосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94571  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
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 "По Сотні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94572  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
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 "Зимна ніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94573  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясиневич Марина 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 "Мій дім Венера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Мій дім Венера" - літературний письмовий твір українською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94574  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корабльов Денис Олександрович, Забудський 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)  Літературний письмовий твір, створений для кіно, "КОВОРКИНГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий інженер-програміст шукає інвестора для проекту всього 
життя - космічної капсули анабіозу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94575  
 
Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Володимир Олександрович, Грачов Андрій Петрович, 

Лаушник Оксана Ігорівна, Кияниця Зінаїда Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Інформаційно-аналітична 

система "Заклади інституційного догляду і виховання дітей" (ІАС 
"Заклади інституційного догляду і виховання дітей")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
03 квітня 2019 року оприлюднено Міжнародною благодійною 
організацією "Партнерство "Кожній дитині" на прохання авторів на 
веб-сайті https://gatekeeping.in.ua/ais-bs/ з обмеженим доступом для 
незареєстрованих користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94576  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підвальна 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)  Стаття "Толерантність як професійно важлива риса майбутнього 
соціального працівника в роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами у процесі інклюзивного навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Підвальна Ю. В. Толерантність як професійно 
важлива риса майбутнього соціального працівника в роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами у процесі інклюзивного навчання // 
Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - 2017. - Випуск LXXX. -
Том 2. - С. 237-241. 

 
Анотація   

В статті розкриті поняття толерантності соціального працівника до 
інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94577  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матрос 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 "Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як 
невід'ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Матрос О. О. Благодійна діяльність Івана 
Васильовича Лучицького як невід'ємна складова у розвитку соціальної 
роботи в Україні // Наукові записки. - 2017. - Випуск 150. - С. 159-164. 

 
Анотація   

Проаналізовано роль благодійної діяльності І. Лучицького на розвиток 
соціальної роботи в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94578  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Роль кадрового забезпечення при інтенсифікації сільського 
господарства (60-80-ті роки ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті зроблена спроба комплексного висвітлення ролі кадрового 
забезпечення українського села при інтенсифікації сільського 
господарства Української РСР в 1960-80-ті роки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94579  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Бюджетне та стратегічне планування соціально-економічного 
розвитку управління інфраструктурним проектом територіальних 
громад"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бовкун О. А. Бюджетне та стратегічне планування 
соціально-економічного розвитку управління інфраструктурним 
проектом територіальних громад // Бізнес-навігатор. - 2018. - Випуск 6 (49). - 
С. 23-27. 

 
Анотація   

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку сільських 
територій розглядається як прогнозування розвитку, що передбачає 
обґрунтування та закріплення цілей розвитку територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94580  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздєй Наталія 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)  Наукова стаття "Особливості формування фінансової адаптивності 
сільськогосподарських підприємств та її забезпечення у фінансовому 
плануванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковій статті аргументовано методичні підходи щодо визначення 
доцільності та ефективності формування фінансової адаптивності 
сільськогосподарських підприємств та її забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94581  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Вашуленко Оксана Вікторівна, 

Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, 
Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний підручник "Українська мова. 

Буквар" для 1 класу закладів загальної середньої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94582  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Іванівна, Сіроштан 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 

рекомендації до курсу "Українська мова за професійним 
спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрмоленко С. І., Сіроштан Т. В.  Методичні рекомендації 

до курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" / Уклад.         
С. І. Єрмоленко, Т. В. Сіроштан. - Мелітополь, 2019. - 68 с. 

 
Анотація   

У виданні зібрано й систематизовано основний теоретичний і 
практичний матеріал із курсу "Українська мова за професійним  
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спрямуванням" для майбутніх учителів філологічних і нефілологічних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94583  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до курсу "Вступ до філології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрмоленко С. І. Методичні рекомендації до курсу 
"Вступ до філології " / Уклад. : С. І. Єрмоленко. - Мелітополь, 2019. - 64 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях подано матеріали до студіювання 
посібників, монографій, класичних праць з методики навчання 
української мови і літератури, лінгводидактики, психології, педагогіки 
для майбутніх учителів української мови і літератури, які 
спрямовують роботу студентів філологічних факультетів на здобуття 
педагогічних та лінгвістичних знань, набуття професійних умінь і 
навичок, які є обов'язковими для майбутньої професії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94584  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Іванівна, Юрченко Олександр Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до курсу "Лінгвістичний аналіз тексту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрмоленко С. І., Юрченко О. В. Методичні 
рекомендації до курсу "Лінгвістичний аналіз тексту" / Уклад. :                   
С. І. Єрмоленко, О. В. Юрченко. - Мелітополь, 2019. - 40 с. 

 
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях подається тематика та зміст лекційних, 
семінарських занять і самостійної роботи студентів філологічного 
факультету із лінгвістичного аналізу тексту відповідно до основних 
принципів модульного навчання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94585  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 

рекомендації до курсу "Сучасна українська літературна мова. 
Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія. Графіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до курсу "Сучасна українська 

літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія. 
Графіка" / Уклад. : С. І. Єрмоленко. - Мелітополь, 2019. - 76 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях подано матеріали до студіювання 
посібників, монографій, класичних праць з українського мовознавства, 
які спрямовують роботу студентів філологічних факультетів на 
оволодіння фонетичними, орфографічними та орфоепічними нормами 
сучасної української літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94586  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Іванівна, Юрченко Олександр Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів над курсом "Сучасна 
українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. 
Орфографія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів над курсом "Сучасна українська літературна мова. 
Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія" / Уклад. : С. І. Єрмоленко, 
О. В. Юрченко. - Мелітополь : Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. - 52 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях подано матеріали до вивчення 
посібників, монографій, класичних праць з українського мовознавства, 
які спрямовують роботу студентів філологічних факультетів на 
оволодіння фонетичними, орфографічними та орфоепічними нормами 
сучасної української літератури. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94587  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко 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)  Монографія "Теоретичні і методичні засади сучасного уроку 

української мови в основній школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади 

сучасного уроку української мови в основній школі : монографія / 
Ірина Кучеренко. - Умань : ФОП Жовтик О. О., - 2014. - 410 с. 

 
Анотація   

У монографії охарактеризовано науково-методичну концепцію 
сучасного уроку української мови в основній школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94588  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Вибрані питання теоретичного 
курсу англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кришко А. Ю. Вибрані питання теоретичного курсу 
англійської мови : Навчально-методичний посібник з теоретичного 
курсу англійської мови для студентів мовних спеціальностей вищих 
закладів педагогічної освіти / Міністерство освіти і науки України. 
УДПУ імені Павла Тичини ; укл. А. Ю. Кришко. - Умань : ВПЦ "Візаві", 
2018. - 122 с. 

 
Анотація   

Посібник пропонує науковий виклад базових понять з лексикографії 
англійської мови, що сприятиме підвищенню рівня підготовки 
студентів з теорії мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94589  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Марина Степанівна  
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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 "Та соловейко не за тих ..." (Тарас Шевченко в постмодерній 
поезії)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізується як змінювався образ Тараса Шевченка  в 
українській поезії, зокрема, пов'язані з цим стереотипи та як 
порушувались "канони" у літературі 1920-х років і в літературі 
сьогоднішній. Відстежуються спільні й відмінні тенденції в тлумаченні 
Шевченкового образу.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94590  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осіпенко Наталія 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 ужиткого мистецтва "Вишивана сорочка "Гармонія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис роботи: фабричне полотно, нитки - муліне, техніки вишивки - 
лиштва, вирізування, занизування, курячий брід, змережування, 
виколювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94591  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаченко Вікторія Павлівна, Гончар Інна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні методи та 
особливості документування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ісаченко В. П., Гончар І. Г. Ведення випадку у 
соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування //  
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                                                            Наукові записки. Серія : Педагогічні записки. - 2018. - Випуск 167. -          
С. 45-48.  

 
Анотація   

Розкрито особливості оформлення карти клієнта, договору, оцінки 
потреб клієнта, індивідувального плану та іншої суміжної документації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94592  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргай Лілія 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 "Роль педагога Никифора Григоріїва (1883-1953 рр.) у 

становленні української освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті охарактеризовано внесок та діяльність педагога та 
громадського діяча Н. Григоріїва в процес українізації освітнього 
процесу під час його перебування на посаді міністра освіти Української 
Народної Республіки в кабінеті голови Ради народних міністрів                  
В. Голубовича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94593  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук 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)  Навчальний посібник "Організація і методика соціально-

педагогічного тренінгу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевчук О. М. Організація і методика соціально-

педагогічного тренінгу : Навчальний посібник // Уклад. :                             
О. М. Шевчук. - Умань : ПП Жовтий, 2011. - 133 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу та його структуру в 
межах планових годин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94594  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум з соціальної роботи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевчук О. М. Практикум з соціальної роботи : 
Навчально-методичний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. - Умань : 
ФОП Жовтий, 2016. - 100 с.  

 
Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу та його структуру в 
межах планових годин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94595  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник 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)  Навчальний посібник "Історія держави і права України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дудник О. В. Історія держави і права України :  
Навчальний посібник / укладач О. В. Дудник. - Умань : ВПЦ "Візаві", 
2017 - 204 с. 

 
Анотація   

Пропонований навчально-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни "Історія держави і права України" містить 
методичні матеріали до кожної теми лекцій, екзаменаційний контроль, 
до кожного семінарського заняття - плани семінарських занять, 
методичні рекомендації, перелік джерел та літератури, термінологічний 
словник, першоджерела.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94596  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Соціальні параметри повсякденності в Україні на початку 
незалежності (1991-1993 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізуються окремі складові соціального стану українського 
суспільства незалежної України у період 1991-1993 років: рівень та 
структура доходів та витрат населення, споживання продуктів 
харчування, рівень забезпеченості населення товарами тривалого 
користування, умови демографічного розвитку, соціальна захищеність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94597  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Дизайн молодіжного 

повсякденного одягу в стилі унісекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94598  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трегуб Наталія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з дисципліни "Концептуальне 

проектування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Включає необхідні теоретичні та практичні знання з дисципліни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94599  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрісанфова Дар'я Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Художні твори в техніці 
вітражу "Біонічний світ у геометричному просторі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94600  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Віктор Вікторович, Назаренко Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка інструментальних композицій "Road to the Sun"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Cosmos", "Road to the Sun", "Eastern Night", "Synthetic palate", 
"Golden Sand".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94601  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василевська Олена Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Красным"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94602  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравців Василь Степанович, Жук Петро Володимирович, Колодійчук 

Ірина Анатоліївна, Гулич Ольга Іванівна, Полюга В'ячеслав Олексійович, 
Теслюк Роман Тадейович, Башинська Юлія Іванівна, Мищишин 
Іванна Романівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень                             

імені М. І. Долішнього 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про 

виконання науково-дослідної роботи "Формування та механізми 
реалізації політики розвитку гірських територій України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі аналізу європейського досвіду формування та реалізації 
гірської політики, оцінки вітчизняних тенденцій та проблем 
секторального розвитку гірських районів обґрунтовано ключові засади 
сучасної політики розвитку гірських територій в Україні, визначено 
напрями, завдання й інструменти її реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94603  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Уляна Ярославівна, Семів Любов Казимирівна, Левицька 

Ольга Олександрівна, Бідак Володимир Ярославович, Риндзак Ольга 
Тадеївна, Бачинська Марія Володимирівна, Теслюк Роман Тадейович, 
Андрусишин Наталія Іванівна, Біль Мар'яна Михайлівна, Мульска 
Ольга Петрівна, Ковальчук Людмила Василівна, Махонюк Олександр 
Володимирович, Бараняк Ігор Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені                     

М. І. Долішнього 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про 

виконання науково-дослідної роботи "Механізм регулювання міграції 
населення в умовах трансформації регіональних ринків праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено теоретичні основи дослідження механізму регулювання 
міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці; 
обґрунтовано відповідний понятійно-термінологічний апарат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94604  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович, Піскарьова Ірина Олександрівна, Бурлака Олена 
Вікторівна, Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав 
Валерійович, Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 
Вікторович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, комп'ютерна 
програма  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Вступ до історії" для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доповнює цифровий аналог друкованого мультимедійним контентом, 
представленим у форматах анімацій, об'єктів віртуальної, доповненої 
реальності, а також їх поєднанням з аудіоінформацією, текстом, 
зображеннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94605  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савін Олександр Євгенович  
 
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 "BioDeposit. Логотипы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплект творів образотворчого мистецтва, а саме: 
зображення, які можуть використовуватися правовласником як засоби 
ідентифікації товару або послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94606  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Ігор Якович, Піскарьова Ірина Олександрівна, Бурлака Олена 
Вікторівна, Кохан Олександр Валерійович, Кохан Ярослав 
Валерійович, Каплаушенко Ігор Миколайович, Івану Віктор 
Вікторович  

 
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, комп'ютерна 
програма  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Всесвітня історія. Історія України 
(інтегрований курс)" для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доповнює цифровий аналог друкованого мультимедійним контентом, 
представленим у форматах анімацій, об'єктів віртуальної, доповненої 
реальності, а також їх поєднанням з аудіоінформацією, текстом, 
зображеннями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94607  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Михайлівна, Міхелі Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, комп'ютерна 
програма  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Географія" для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено відповідно до Державного стандарту середньої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94608  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Національна складова в ілюструванні української 
дитячої книги у другій половині ХХ - початку ХХІ століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94609  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Ґенеза художнього ілюстрування дитячої книги 1991-

2000 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94610  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшенична Елеонора Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка поезії "Одкровенно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94611  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Олександра Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "SHORT STORIES FOR CHILDREN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблений для навчання учнів другого класу, але також 
може використовуватися для дітей молодшого або старшого віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94612  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безшапочний Сергій Борисович, Зачепило Світлана Вікторівна, 

Полянська Валентина Павлівна, Боброва Неля Олександрівна, 
Федорченко Віра 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 "Оппортунистические микозы ЛОР-органов. Часть 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнена інформація про основні збудники мітотичних інфекцій 
ЛОР-органів, їх питому вагу у розвитку даної патології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94613  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилюк Оксана Климівна  
 
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)  Наукове видання "Словник народних географічних термінів Волині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данилюк О. К. Словник народних географічних 

термінів Волині / Оксана Климівна Данилюк. - Вид. друге, доповн. і 
виправл. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 148 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94614  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугова Любов Олександрівна, Ананьєва Майя Миколаївна, Чумак 

Юлія Вікторівна, Фаустова Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Количественная характеристика общей микробной 

колонизации слизистой оболочки полости рта во время адаптации к 
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                                                           частичным съемным пластиночным протезам из акриловой 
пластмассы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведене дослідження, метою якого є вивчення загальної мікробної 
колонізації слизової оболонки ротової порожнини під час адаптації до 
часткового знімного пластиночного протеза з базисом з акрилової 
пластмаси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94615  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Вміст Cs у наземній фітомасі рослин свіжих борів лісів 
Українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено радіоактивне забруднення наземної фітомаси рослин 
соснових насаджень в умовах свіжих борів Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94616  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безшапочний Сергій Борисович, Зачепило Світлана Вікторівна, 
Полянська Валентина Павлівна, Боброва Неля Олександрівна, 
Федорченко Віра 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 "Оппортунистические микозы ЛОР-органов. 
Сообщение 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В нашій статті маємо за мету донести інформацію про хвороби верхніх 
дихальних шляхів і вух, обумолені умовно-патогенними грибами, 
розглянуті причини росту захворюваності опортуністичними 
інфекціями, серед яких перше місце займають мікози.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94617  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Дмитро Анатолійович, Балковий Андрій Володимирович, 
Діденко Євгеній Юрійович, Сергієв Сергій Віталійович, Обухов 
Олексій Анатолійович, Сушинський Дмитро Олександрович, 
Мокроцький Михайло Юрійович, Трофименко Павло Євгенович  

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

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

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Методичний підхід до оцінювання 
ефективності ураження (руйнування) типових будівель боєприпасами 
осколково-фугасної дії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний науково-методичний апарат оцінювання ефективності 
ураження типових будівель боєприпасами осколково-фугасної дії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94618  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Оцінювання санітарного стану соснових насаджень зони 
безумовного відселення у свіжих борах лісів Українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено оцінку санітарного стану соснових насаджень у свіжих борах 
лісів Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94619  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагурний Вадим Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" 
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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 ілюстрацією "Доповнення до дизайнерського рішення по 
оформленню внутрішнього та зовнішнього оздоблення магазинів 
"WINETIME"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94620  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницька Тетяна Євгеніївна  
 
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  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  База даних "Спортивні коні з оціненою роботоздатністю за 

результатами участі у змаганнях з триборства у 2012-2018 роках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних містить індивідуальну інформацію про 115 спортивних 
коней різних порід та їх оцінку спортивної роботоздатності за 7 років. 
Інформаційна база даних включає ідентифікаційний номер, кличку 
коня, стать, рік народження, породу, дані батьків, лінію, місце 
народження та результати оцінки спортивної роботоздатності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94621  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редзюк Анатолій Михайлович, Агеєв Володимир Борисович, 

Устименко Віктор Сергійович, Волков Олександр Федорович, Дегтяр 
Зоя Олексіївна, Симоненко Роман Вікторович, Логвін Сергій 
Миколайович, Бродянський Віктор Миколайович, Чередниченко 
Сергій Володимирович, Бабін Юрій Володимирович, Нілов Ростислав 
Юхимович, Кравчук Павло Миколайович, Поміновський Андрій 
Олександрович, Строкань Остап Валерійович, Небораківський 
Ярослав Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комплект методично-технологічних документів щодо 

інспектування (перевірки придатності до експлуатації) колісних  
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                                                           транспортних засобів категорій N2-3, О3-4, відповідно до вимог 
Європейської Конференції Міністрів транспорту" ("КД ЄКМТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект методично-технологічних документів щодо перевірки 
придатності до експлуатації КТЗ категорій N2-3, О3-4 містить у 
концентрованому вигляді вичерпний перелік допустимих числових та 
інших значень параметрів КТЗ, які перевіряють під час інспектування 
відповідно до вимог ЄКМТ, що забезпечує можливість аналізування 
конструкції та фактичного технічного стану КТЗ із застосуванням 
автоматизованої інформаційної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94622  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редзюк Анатолій Михайлович, Агеєв Володимир Борисович, 
Устименко Віктор Сергійович, Волков Олександр Федорович, Дегтяр 
Зоя Олексіївна, Симоненко Роман Вікторович, Логвін Сергій 
Миколайович, Бродянський Віктор Миколайович, Чередниченко 
Сергій Володимирович, Бабін Юрій Володимирович, Нілов Ростислав 
Юхимович, Кравчук Павло Миколайович, Поміновський Сергій 
Олександрович, Строкань Остап Валерійович, Небораківський 
Ярослав Сергійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Комплект методично-технологічних документів щодо 
інспектування (перевірки придатності до експлуатації) колісних 
транспортних засобів категорій М2-3, N2-3, О1-4 відповідно до вимог 
Приписів ЄЕК ООН № 1 та № 2, доданих до Віденської Угоди" ("КД ВУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект методично-технологічних документів щодо перевірки 
придатності до експлуатації КТЗ категорій М2-3, N2-3, О1-4 містить у 
концентрованому вигляді вичерпний перелік допустимих числових та 
інших значень параметрів КТЗ, які перевіряють під час інспектування 
відповідно до вимог Приписів ЄЕК ООН № 1 та № 2, доданих до 
Віденської Угоди 1997 року, що забезпечує можливість аналізування 
конструкції та фактичного технічного стану КТЗ із застосуванням 
автоматизованої інформаційної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94623  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Український фольклор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Український фольклор : навчальний посібник / 
[укладач Н. П. Сивачук]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. - 284 с. 

 
Анотація   

Посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам у 
вивченні українського фольклору. У посібнику вміщено програму 
курсу, рекомендовану літературу, тематику лекційних і практичних 
занять, теми і матеріали до самостійної роботи, творчі, пошукові і 
тестові завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94624  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивачук Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Український дитячий фольклор: навчально-

методичний комплекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сивачук Н. Український дитячий фольклор : 

навчально-методичний комплекс / Н. Сивачук. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 
2016. - 104 с. 

 
Анотація   

Посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних закладів, зібрані матеріали 
становитимуть інтерес для філологів, істориків, філософів, мирної 
громадськості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94625  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Олена Василівна, Воєдило Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Підготовка студентів до 

керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поліщук О. В. Підготовка студентів до керівництва 
образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку : навчально-
методичний посібник / Олена Поліщук, Ольга Воєдило. - Умань : ВПЦ 
"Візаві". - 2019. - 120 с. 

 
Анотація   

Матеріали посібника розкривають педагогічні технології супроводу 
освітнього процесу підготовки студентів у закладах вищої освіти до 
керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94626  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирва Ольга Григорівна, Гарматюк Олена Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент та маркетинг у фармації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чирва О. Г., Гарматюк О. В. Менеджмент та 

маркетинг у фармації : навчально-методичний посібник /                             
уклад. О. Г. Чирва, О. В. Гарматюк ; МОН України, Уманський 
державний пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : Видавничо-
поліграфічний центр "Візаві", 2018. - 217 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлюється навчальний матеріал, який забезпечує 
вивчення теоретичних основ та опанування навичок практичної 
роботи у сфері менеджменту та маркетингу у фармації. Розглядаються 
фундаментальні засади менеджменту і основні напрямки 
маркетингової діяльності на фармацевтичному підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94627  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Валентина Іванівна, Пархета Любов Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інноваційні прийоми роботи над художнім твором"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Авраменко Валентина, Пархета Любов. Інноваційні 

прийоми роботи над художнім твором // Проблеми підготовки 
сучасного вчителя. - 2019. - Випуск 2 (20). - С. 6-12. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблема використання інноваційних 
технологій та прийомів у процесі роботи над художнім твором на  
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уроках української літератури. Проаналізовано сучасну педагогічну і 
методичну літературу з проблемами впровадження інноваційних 
прийомів у навчальний процес майбутніх учителів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94628  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Образ героя в українській літературі та 
педагогічній думці (ХІ-ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Йовенко Лариса, Денисюк Оксана. Образ героя в 
українській літературі та педагогічній думці (ХІ-ХХ ст.) : Навчальний 
посібник / Л. Йовенко, О. Денисюк. - Умань : Вид-во АЛМІ, 2017. - 160 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито виховний потенціал образу героя в українській 
літературі та педагогічній думці (ХІ-ХХ ст.). Для педагогів-практиків, 
студентів магістрантів, аспірантів, керівників освіти, краєзнавців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94629  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добридень Алла Володимирівна, Макарчук Вікторія Вікторівна, 
Резніченко Ірина 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)  Навчально-методичний посібник "Виховна робота в школі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виховна робота в школі: навчально-методичний 
посібник / упорядники : А. В. Добридень, В. В. Макарчук, І. Г. Резніченко. - 
Умань : АЛМІ, 2017. - 188 с. 

 
Анотація   

У посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу 
"Виховна робота в школі" з урахуванням сучасних досягнень 
педагогічної науки. Теоретичний і практичний матеріали посібника 
можуть використовуватися під час аудиторного опрацювання курсів 
"Методика виховної роботи", "Теорія виховання", а також для 
організації самостійної роботи студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94630  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "До проблеми комунікативної компетентності 
студентів-психологів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діхтяренко С. Ю. До проблеми комунікативної 
компетентності студентів-психологів // Актуальні проблеми психології: 
збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України. - 2019. - Том ХІІ - Випуск 25. - С. 110-119. 

 
Анотація   

У науковій статті проаналізовано актуальність вирішення проблеми 
комунікативної компетентності в освітньому середовищі закладу вищої 
освіти та результати проведеного зі студентами-психологами 
дослідження. Охарактеризовано логіку проведення констатуючого 
експерименту та подальшого навчання із застосуванням комплексу 
психологічних технологій, розроблених в ході моделювання процесів 
формування професійної комунікативної компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94631  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Словник "Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Березовська Г. Г. Словник назв одягу та взуття у 
східноподільських говірках. - Умань : Уманське комунальне видавничо-
поліграфічне підприємство, 2010. - 348 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94632  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасевич Віктор Миколайович, Золотарьова Ольга Володимирівна, 
Алсуф'єва Олена Олександрівна, Лебедєва Валентина Костянтинівна,  
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                                                            Леонідов Ігор Леонідович, Летуча Олександра Володимирівна, 
Семенюк Едуард Павлович, Ткаченко Наталія 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)  Підручник "Соціальна відповідальність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто поняття і значення соціальної відповідальності людини, 
сутність і ознаки соціальної відповідальності громадянського 
суспільства, принципи, інструменти та напрями державної політики в 
процесі формування простору взаємодії людини, держави, бізнесу і 
суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94633  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Паянок Тетяна Миколаївна, 
Лаговський Володимир Вікторович, Задорожня Ліна Адамівна, 
Задорожня Тетяна Миколаївна, Параниця Надія Володимирівна, 
Новицька Надія Володимирівна, Остапенко Яна Олександрівна, Дудко 
Володимир Степанович, Прокопенко 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)  Монографія "Аналітика та прогнозування соціально-економічних 
процесів і податкових надходжень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аналітика та прогнозування соціально-економічних 
процесів і податкових надходжень : монографія / [Паянок Т. М., 
Лаговський В. В., Краєвський В. М. та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2019. - 
426 с. 

 
Анотація   

У монографії розкривається методика прогнозування соціально-
економічних процесів та податкових надходжень. Автори досліджують 
види, принципи та етапи прогнозування соціально-економічних 
процесів, проводять оцінку якості прогнозів. Розкрито прогнозування 
основних макроекономічних показників та податкових надходжень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94634  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максімов Григорій 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)  Стаття "Реформа медицины в Украине на основе смены системы 
(модели) здравоохранения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті розглянуті проблеми реформування медицини України. 
Розглянуто основні принципи взаємодії, що утворюють структуру 
сучасної медицини України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94635  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Под'якова Світлана Олександрівна (SVITONIA)  
 
Повне ім'я 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 "Мавка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94636  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джабраілов Руслан Аятшахович, Гудіма Тетяна Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Правовий господарський порядок як основа 
здійснення грошово-кредитної політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Р. А. Джабраілов, Т. С. Гудіма. Правовий 
господарський порядок як основа здійснення грошово-кредитної 
політики // Економічна теорія та право. - 2019. - № 3 (38). - С. 95-114. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано взаємозв'язок та взаємоузгодженість грошово-
кредитної політики з правовим господарським порядком. Установлено, 
що здійснення грошово-кредитної політики на сучасному етапі  
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розвитку держави є неефективним через недосконалість нормативної 
категорії "правовий господарський порядок" як основи формування 
напрямів економічної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94637  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій для неігрового документального фільму "Залізні метелики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94638  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови 
у країнах Європейського Союзу: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Комар О. С. Неперервна професійна освіта вчителів 
англійської мови у країнах Європейського Союзу: теорія і практика : 
монографія / Комар Олег Станіславович. - Умань : Видавець 
"Сочінський М. М.", 2019. - 376 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто питання теорії і практики неперервної 
професійної освіти вчителів англійської мови у країнах Європейського 
Союзу у контексті глобалізаційних, інтернаціоналізаційних й 
інтеграційних процесів у галузі педагогічної освіти.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94639  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піщанська Нонна Олександрівна, Бельченко Володимир Михайлович, 
Крутякова Валентина Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Вихідні вимоги до критеріїв оцінки адаптивних 
технологій вирощування ентомокультур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вихідні вимоги до критеріїв оцінки адаптивних технологій 
вирощування ентомокультур, що базуються на результатах впливу 
технологічних режимів і технічних засобів при формуванні базових 
технологій і технологічних комплексів для регіону, або тактичних 
завдань, що виникають в процесі експлуатації, і спрямованих на 
коригування окремих технологічних варіантів залежно від зміни умов 
вирощування і рівня технічного оснащення, в подальших наукових 
дослідженнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94640  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулемза Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка коротких оповідань "Закоханий у злидні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Нехай ці пригоди стануть у нагоді" - українське прислів'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94641  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Богдан Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Рассказы про самых маленьких"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
До збірки увійшли казки: "Дракоша", "Новий рік у лісі", "В кого яка 
мати", "Подорож білченяти, каченяти та індичати" та розповіді 
"Доньки-матусі", "Усі люблять купатися", "Ганчір'яний хлопчик", 
"Перше слово", "Розповіді про добрих людей".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94642  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Дублян Олександр 

Володимирович, Передрій 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)  Науковий твір "Метод формування логічної послідовності організації 

протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружніх 
держав"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається метод формування логічної послідовності організації 
протидії інформаційно-психологічним впливам (ІПСВ) з боку 
недружніх держав, який полягає у послідовному виконанні 
обчислювальних, логічних, порівняльних  та інших процедур щодо 
моніторингу каналів, по яких здійснюються ІПСВ, виявленні, 
реєстрації і рейтингуванні каналів впливу, аналізу контенту ІПСВ, 
виявленні ознак акції, атаки, операції або агресії, встановленні об'єктів 
впливу, прогнозуванні рівнів та деструктивних наслідків впливу на 
вибрані об'єкти, прийнятті рішення на протидію, плануванні завдань 
та їх всебічного забезпечення, моніторингу результативності заходів з 
протидії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94643  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  АннаЕнберт (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі осмислюється кохання як особливе почуття, що керує життям 
жінки та є одночасно благословенням і викликом самому собі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94644  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Ірина Володимирівна, Корбут Марія Броніславівна, 
Кірейцева Ганна Вікторівна, Панасюк Андрій Вікторович, Мельник 
Вікторія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Vertical distribution of 137Cs in forest soil after the ground fires"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено і проаналізовано вплив низових пожеж на особливості 
перерозподілу величини питомої активності цезію у лісових ґрунтах. 
Визначено, що, в результаті вигорання частини лісової підстилки, 
лісові пожежі сприяють прискоренню її мінералізації та збільшенню 
вмісту радіонукліда у верхніх шарах мінеральної частини ґрунту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94645  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснов Володимир Павлович, Шелест Зоя Михайлівна, Давидова 
Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Використання харчових продуктів лісу на територіях, 
забруднених радіонуклідами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Краснов В. П. Використання харчових продуктів лісу 
на територіях, забруднених радіонуклідами : навчальний посібник /          
В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 
2019. - 84 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для студентів екологічних і 
лісогосподарських спеціальностей, а також фахівців лісового 
господарства, виробнича діяльність яких пов'язана з територіями, 
забрудненими техногенними радіонуклідами. Базується на власних 
дослідженнях авторів, результати яких викладені в наукових 
монографіях і навчальному посібнику для фахівців лісового 
господарства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94646  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
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 

побудови системи кібербезпеки та кіберзахисту в компаніях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі викладено опис і структура побудови кібербезпеки та 
кіберзахисту в компаніях, підприємствах та організаціях. Твір є 
рекомендованим та корисним для власників компаній та банків, 
менеджменту, відповідального за інформаційну безпеку та кіберзахист 
в компаніях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94647  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Принцип справедливості і його вплив на формування 

державної економічної та соціальної політики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена випадкам неоднакової практики забезпечення 
дотримання принципу справедливості у сфері соціальної політики 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94648  
 
Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
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, Кохан 
Олександр Валерійович, Кохан Ярослав Валерійович, Каплаушенко 
Ігор Миколайович, Івану Віктор 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)  Електронний підручник інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 1 

класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний підручник створено відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.02.2018 № 87, і відповідає Типовій освітній програмі за 
редакцією О. Савченко та Р. Шияна. Електронний підручник створено 
на основі змісту друкованого видання "Я досліджую світ" підручник 
інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти у 2-
х частинах (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л., 
Гарбузюк І. В., Андрук Н. В. Василенко К. С.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94649  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелкумян Катерина Юріївна, 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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інструментальне програмне забезпечення 
"МІА". Підсистема інтеграційної взаємодії" ("ІПЗ МІА ПІВ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підсистема складається з наступних програмних компонентів: 
інтеграційної шини, планувальника запуску інтеграційних завдань, 
АРІ для реалізації доступу зовнішніх систем, конекторів, декодерів 
форматів даних, транспортів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94650  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Криховецька Зоряна 
Миколаївна, Щур Роман Іванович, Мигович Тетяна Михайлівна, 
Григорів Ольга Орестівна  

 
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 "Методичні 
рекомендації до виробничої практики за фаховим спрямуванням в 
Проектно-освітньому центрі розвитку інновацій та інвестицій в регіоні 
"Агенти змін" для студентів ОР магістр спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа і страхування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблено в рамках проекту "Створення 
проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в 
регіоні", що виконується ДВНЗ "Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника" за секторальної бюджетної 
підтримки Євросоюзу, і  призначені для забезпечення інформаційно-
консультаційної та освітньої діяльності з питань управління проектами. 
Методичні рекомендації до виробничої практики за фаховим спрямуванням 
в Проектно-освітньому центрі розвитку інновацій та інвестицій в регіоні  
"Агенти змін" складено для студентів ОР магістр спеціальності "Фінанси, 
банківська справа і страхування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94651  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Криховецька Зоряна 
Миколаївна, Щур Роман Іванович, Мигович Тетяна Михайлівна, 
Григорів Ольга Орестівна  

 
Повне ім'я або 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 виробничої практики в Проектно-освітньому центрі 
розвитку інновацій та інвестицій в регіоні  "Агенти змін" для студентів 
ІІ курсу спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" 
(скорочена програма) та ІV курсу спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа і страхування". ОР бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблено в рамках проекту "Створення 
проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в 
регіоні", що виконується ДВНЗ "Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника" за секторальної бюджетної 
підтримки Євросоюзу, і  призначені для забезпечення інформаційно-
консультаційної та освітньої діяльності з питань управління 
проектами. В них розкрито інформацію щодо організації та 
керівництва практикою, обов'язки студента-практиканта, програму 
проходження практики. Методичні рекомендації передбачають 
ґрунтовне вивчення діяльності проектно-освітнього центру, 
опрацювання порядку формування концептуальних та повних 
аплікаційних форм проектних заявок на отримання фінансування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94652  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свіженко Оксана Сергіївна, Свіженко Галина Любомирівна, Бадасен 
Ірина Ісидорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Декоративна вишита книга "Жалованная грамота 
грекам"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вишита копія історичного документу - законодавчого акту "Жалувана 
грамота Катерини ІІ". На відміну від оригіналу, нанесення тексту і 
зображень на кожну сторінку виконано в авторському стилі з ниток з 
вмістом золота та срібла, з використанням стразів з натуральних перлів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94653  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзих Олександр Іванович, Челомбітко Андрій Федорович, 
Чайковський Вадим Миколайович, Калашніков Володимир 
Борисович, Федоренко Андрій Віталійович, Ходорчук Василь Якович, 
Доля Микола Миколайович, Сикало Оксана Олексіївна, Неверовська 
Тетяна Михайлівна, Орлова Оксана Миколаївна, Сидорчук Олеся 
Василівна, Чекан Катерина Володимирівна, Стефківський Віктор 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
застосування феромонних пасток для виявлення регульованих та 
шкідливих організмів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях наведені принципи проведення 
феромонного моніторингу для обстеження сільськогосподарських 
угідь, плодових та лісових насаджень, складських приміщень, теплиць 
з метою виявлення шкідливих та карантинних організмів, що дасть 
змогу одержувати інформацію про наявність шкідників на певній 
території, визначати їх чисельність, динаміку розвитку, та на підставі 
одержаних при цьому даних планувати відповідні фітосанітарні заходи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94654  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзих Олександр Іванович, Челомбітко Андрій Федорович, 
Стефківський Віктор Михайлович, Стрихар Анатолій Євгенович, 
Бровкіна Марія Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Методичні рекомендації щодо відбору 
проб насіння, зерна та рослин для визначення наявності генетично 
модифікованих організмів під час здійснення заходів нагляду 
(контролю) в сферах зерноведення, рослинництва, насінництва і 
розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих 
системах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях описані основні вимоги до відбирання, 
формування і направлення середніх проб насіння, зерна та рослин для 
проведення їх аналізу на вміст ГМО відповідно до ДСТУ 4138-2002 
"Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості". 
Методичні рекомендації розроблено з метою здійснення нагляду і 
контролю в сферах зерноведення, рослинництва, насінництва і 
розсадництва, охорони права на сорти рослин та ГМО у відкритих 
системах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94655  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черничко Йосип Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ОЦІНКА СТАНУ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ТА 
СЕЗОННИХ МІГРАЦІЙ ПТАХІВ НА МОНІТОРИНГОВИХ ПОЛІГОНАХ 
ТА ПІЛОТНИХ ПЛОЩАДКАХ ВЕС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснена комплексна характеристика міграцій птахів на Сиваші та 
прилеглих територіях, показано сезонні особливості міграцій, 
визначено видовий склад та інтенсивність переміщення птахів, 
наведено якісні та кількісні характеристики видимих міграцій птахів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94656  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокурова Світлана Володимирівна, Черничко Йосип Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕЛЕМЕТРІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНИМИ 
МІГРАЦІЯМИ ПТАХІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОРГАФІЧНИХ 
ЗВ'ЯЗКІВ МОДЕЛЬНИХ МІГРУЮЧИХ ПТАХІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Було узагальнено дані щодо використання логерів та супутників 
передачів для 16 видів птахів, що дало змогу підтвердити велику 
важливість методу для вивчення міграцій птахів, визначення 
географічних зв'зків окремих видів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94657  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анненков Олександр Борисович, Сальнікова-Буденко Ірина 

Борисівна, Сидоренко Андрій Ігорович, Горлов Петро Іванович, Сіохін 
Валерій Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ БУЛИ ВПРОВАДЖЕНІ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОНІТОРИНГОВИХ РОБІТ ЩОДО СТВОРЕННЯ 
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ 
ТА ПРОГНОЗУ СТАНУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На прикладі аналізу орнітологічної ситуації на площадці ВЕС, здійсненого 
за даними результатів досліджень сезонних орнітологічних комплексів 
та міграцій у 2018-2019 рр. на основі використання WEB-додатка 
"WEBBIRDS", описано новітні технології, які використовувались при 
проведені моніторингових робіт, а також проведено комп'ютерне 
моделювання оцінки впливу ВЕС на птахів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94658  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіохін Валерій Дмитрович, Горлов Петро Іванович, Сидоренко Андрій 
Ігорович, Подорожний 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)  Науковий твір "МЕТОДИКА ОЦІНКИ КУМУЛЯТИВНОГО ЕФЕКТУ 
НА ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЛОЩАДОК ВЕС 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ У МЕЖАХ 
ЧАПЛИНСЬКОЇ ВЕС (ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено оцінку кумулятивного впливу Чаплинської ВЕС спільно із 
запланованими/завершеними будівництвами інших вітропарків у 
радіусі до 50 км на компоненти біорозмаїття (рослинність, ентомокомплекси, 
амфібій, рептилій, птахів та ссавців).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94659  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєнкова Ратха Рахманкулівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "СЦЕНАРІЇ СЕМИ СЕРІЙ 
БАГАТОСЕРІЙНОГО АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ "ХОРОБРІ ЗАЙЦІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хоробрі зайці" - сімейство хоробрих зайців вирішує змінити звичний 
ритм заячого життя в морквяній долині і вирушає у подорож, щоб 
дослідити захопливий великий світ, де б вони не зупинились, скрізь 
Вухастик та Пушинка зустрічають когось нового і не схожого на них! 
Зайці запрошують нового друга потанцювати та заспівати пісню 
дружби разом. Потім вони малюють нового друга у своєму альбомі 
"Заячих друзів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94660  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна  
 
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 творів "СЦЕНАРІЇ П'ЯТИ СЕРІЙ 
БАГАТОСЕРІЙНОГО АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ "ХОРОБРІ 
ЗАЙЦІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хоробрі зайці" - сімейство хоробрих зайців вирішує змінити звичний 
ритм заячого життя в морквяній долині і вирушає у подорож, щоб 
дослідити захопливий великий світ, де б вони не зупинились, скрізь 
Вухастик та Пушинка зустрічають когось нового і не схожого на них! 
Зайці запрошують нового друга потанцювати та заспівати пісню 
дружби разом. Потім вони малюють нового друга у своєму альбомі 
"Заячих друзів". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94661  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маламуж Ірина 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 літературних творів "СЦЕНАРІЇ ДВОХ СЕРІЙ 
БАГАТОСЕРІЙНОГО АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ "ХОРОБРІ 
ЗАЙЦІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хоробрі зайці" - сімейство хоробрих зайців вирішує змінити звичний 
ритм заячого життя в морквяній долині і вирушає у подорож, щоб 
дослідити захопливий великий світ, де б вони не зупинились, скрізь 
Вухастик та Пушинка зустрічають когось нового і не схожого на них! 
Зайці запрошують нового друга потанцювати та заспівати пісню 
дружби разом. Потім вони малюють нового друга у своєму альбомі 
"Заячих друзів". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94662  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицай Алла Володимирівна  
 
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)  Збірка літературних творів "СЦЕНАРІЇ ДВАНАДЦЯТИ СЕРІЙ ТА 
СИНОПСИСИ ДВАДЦЯТИ ШЕСТИ СЕРІЙ БАГАТОСЕРІЙНОГО 
АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ "ХОРОБРІ ЗАЙЦІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Хоробрі зайці" - сімейство хоробрих зайців вирішує змінити звичний 
ритм заячого життя в морквяній долині і вирушає у подорож, щоб 
дослідити захопливий великий світ, де б вони не зупинились, скрізь 
Вухастик та Пушинка зустрічають когось нового і не схожого на них! 
Зайці запрошують нового друга потанцювати та заспівати пісню 
дружби разом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94663  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупаренко Лілія 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)  Навчально-методичний посібник "Електронні відкриті журнальні 

системи в науково-педагогічних дослідженнях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст посібника може слугувати базисом для розгортання і 
підтримування електронних наукових журналів наукових установ та 
закладів вищої освіти. Представлені методичні напрацювання можуть 
бути використані у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
наукових та науково-педагогічних працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94664  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Сергій Юрійович, Алдашова Марія Юріївна, Семенов 

Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "TEAMRING"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "TEAMRING" складається 
з трьох основних елементів. Перший елемент - емблема, яка утворює  
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великі латинські букви "T" та "R". Другий елемент повторює перший, 
однак знаходиться всередині кола. Третій елемент представлений 
надписом "TEAMRING".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94665  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканова Олена Сергіївна, Петрова Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Метафорические ассоциативные карты                   

"В ожидании ребенка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94666  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Катерина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Теоретичні та методологічні засади професійної 

підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати історико-теоретичного та науково-
методологічного дослідження підготовки майбутніх учителів до 
тьюторської діяльності. Охарактеризовано сутність та зміст 
тьюторства у роботі з дітьми початкової, середньої та старшої школи. 
Запропоновано концепцію та моделі професійної підготовки майбутніх 
учителів до тьюторської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94667  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малкова Олена Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "ВЕСІЛЬНИЙ СПАДОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повнометражний документальний фільм "ВЕСІЛЬНИЙ СПАДОК" - 
це 100 хвилин занурення глядача у світ красивого, багатого, яскравого 
та дуже різноманітного українського традиційного весілля і культури 
загалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94668  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Затылочная 
кость человека - квантовый реактор машины времени" - Положение 
на произведение - создание юридической единицы "Завода по 
изготовлению квантовых элементов, по излечению человека от 
онкологии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94669  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робота вчителя з батьками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник включає матеріали із загальних 
питань взаємодії вчителя початкової школи з батьками учнів.  
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Розкрито сутність та зміст родинного виховання, зміст та методи 
виховання в сім'ї, форми взаємодії педагогів з батьками. Матеріали 
навчального посібника можуть бути корисними для студентів 
педагогічних закладів вищої освіти, вчителів, батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94670  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теорія та методика викладання 

фахових дисциплін у закладах вищої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований навчально-методичний посібник відповідає робочій 
програмі, включає важливі питання з організації та викладання 
педагогічних дисциплін на факультетах, що готують майбутніх 
фахівців для Нової української школи. У посібнику висунуто такі 
вимоги до сучасного рівня загальнонаукової та професійної 
компетентності майбутніх фахівців як озброєння системою 
фундаментальних, методологічних, спеціальних знань; здатність до 
ціннісно-смислового самовизначення у сучасному соціокультурному, 
інформаційному та професійному просторі; здатність на основі 
системного підходу проектувати пізнавальні інформаційні моделі, 
проблемні ситуації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94671  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Baklan, Бёрд (псевдонім), Чуба Ольга В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "My Wow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94672  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віровцев Володимир Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Пам'ятний кулон "Батьківське серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пам'ятний кулон "Батьківське серце" виготовляється із срібла, має 
форму серця діаметром 14 мм, обрамленого терновими гілками з 
червоною каплею в нижній частині, яка символізує каплю крові 
пораненого серця голкою тернової гілки. На зворотному боці напис "В 
ПАМ'ЯТЬ ПРО ім'я та прізвище загиблого ВІД ПОБРАТИМІВ". Всі 
зображення  і написи рельєфні. За допомогою кільця з вушком кулон 
вдягається на ланцюжок або ювелірний шнурок.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94673  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано наукові роботи з проблем професійної 
мобільності. Узагальнено основні поняття професійної мобільності 
стосовно соціальних працівників. Визначено два основних типи 
професійної мобільності. Вказано на три напрямки формування 
професійної мобільності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94674  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Катерина Сергіївна  
 
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)  Стаття "ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА СПІЛКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ 
РОБОТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто етичні принципи, компоненти моральної 
свідомості соціального працівника; проаналізовано категорії етики 
спілкування, необхідні для професійної діяльності; визначено функції, 
які виконують моральні норми, що регулюють професійну поведінку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94675  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗНАЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізована роль соціальних мереж як форми сучасної 
комунікації. Зосереджено увагу на характеристиці функціональних 
особливостей соціальних мереж, а також розглянуто вплив соціальних 
мереж на дітей та молодь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94676  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості віртуального спілкування в 
Інтернет-мережі. Теоретично обґрунтовано поняття конфлікту  в 
соціальних мережах. Охарактерезовано головні ознаки та причини 
конфліктної взаємодії в Інтернет-мережі; обґрунтовано доцільність  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

438 

розробки і впровадження тренінгової програми з попередження й 
подолання конфліктів між підлітками у соціальних мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94677  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Катерина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто компоненти змісту підготовки працівників 
соціальної сфери до професійної діяльності, вміння та навички 
бакалавра та магістра соціальної роботи. Схарактеризовано загально-
наукові підходи до підготовки фахівців зазначеної сфери. Визначено 
базові принципи, на яких повинна будуватися сучасна підготовка 
соціальних працівників у системі вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94678  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гацоєва Лілія Степанівна, Козіброда 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)  Навчальний посібник "Особливості організації та проведення заняття 

з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі висвітлено особливості фізичного та психічного розвитку 
студентів з ослабленим здоров'ям, а також викладені рекомендації 
щодо особливостей організації, змісту, форм і методів проведення 
занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп. 
Навчальний посібник рекомендовано студентам закладів вищої освіти, 
які для занять фізичним вихованням за станом здоров'я віднесені до 
спеціальної медичної групи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94679  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шанюк Володимир Сергійович  
 
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 "Контейнерна шафа для прийому та зберігання побутових 
відходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - конструкція огородження для сміттєвих контейнерів, яка 
призначена для розміщення на прибудинкових, дворових, офісних та 
інших територіях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94680  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Людмила Іванівна  
 
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 "Соціально-педагогічна підтримка діяльності дитячих 

громадських об'єднань України: історія і сучасність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романовська Л. І. Соціально-педагогічна підтримка 

діяльності дитячих громадських об'єднань України: історія і сучасність : 
монографія / Л. І. Романовська. - "Меркьюрі-Поділля", Вінниця, 2012, - 
420 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуті теоретико-практичні основи соціально-
педагогічної підтримки діяльності сучасних дитячих громадських 
об'єднань України. Надані система та структурно-функціональна 
модель соціально-педагогічної підтримки діяльності громадських 
об'єднань, описано форми і методи соціально-педагогічної підтримки 
діяльності суб'єктів дитячого руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94681  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ 
ОБ'ЄДНАНЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито структурно-функціональну модель соціально-
педагогічної підтримки дитячих громадських об'єднань: здійснено 
аналіз мети, завдань, змісту, функцій, принципів і суб'єктів реалізації 
соціально-педагогічної підтримки дитячих громадських об'єднань; 
розкрито нормативно-правове регулювання досліджуваного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94682  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Соціально-педагогічна підтримка дитячих 
громадських об'єднань: історична ретроспектива"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романовська Л. І. Соціально-педагогічна підтримка 
дитячих громадських об'єднань: історична ретроспектива : 
Навчальний посібник / Романовська Л. І. / За заг. ред. Ю. Й. Поліщука. - 
Хмельницький, 2012. - 127 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику здійснено історичний аналіз моделей 
підготовки педагогічної, соціальної  і соціально-педагогічної підтримки 
діяльності дитячих громадських об'єднань. Здійснено аналіз 
трактування суті педагогічної, соціальної та соціально-педагогічної 
підтримки у теорії та практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94683  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Людмила Іванівна  
 
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 
"Психолого-педагогічне консультування "Методичні вказівки для 
студентів спеціальності "Соціальна педагогіка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психолого-педагогічне консультування : методичні 
вказівки для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" /                    
Л. І. Романовська. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 56 с. 

 
Анотація   

У методичному виданні подаються навчально-методичні вказівки до 
вивчення навчальної дисципліни "Психолого-педагогічне 
консультування" для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка". 
Автор подає тематичний план, програму навчальної дисципліни, 
перелік тем лекцій, їх анотації, теми практичних занять, тематику 
індивідуальних навчально-дослідних завдань та завдання для 
самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94684  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовська Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний посібник "Педагогічні засади діяльності 
сучасних дитячих громадських об'єднань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Романовська Л. І. Педагогічні засади діяльності 
сучасних дитячих громадських об'єднань : наук.-метод. посібник /             
Л. І. Романовська. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 79 с. 

 
Анотація   

У методичному виданні наведений детальний розгляд педагогічних 
засад діяльності дитячих громадських організацій, описана соціалізація 
дітей та підлітків як соціально-економічне явище та проаналізовані 
ціннісні орієнтири у структурі їх соціального виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94685  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буздуган Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Interaction of preschool educational institution and family in 
moral education of senior preschool children"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Buzduhan O. A. Interaction of preschool educational 
institution and family in moral education of senior preschool children. - 
2017. - 4/CLVII. - P. 143-147. 
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Анотація   
Стаття присвячена дослідженню особливостей взаємодії дошкільного 
навчального закладу і сім'ї у моральному вихованні старших 
дошкільників; визначенню пріоритетних форм і методів навчання і 
виховання у роботі фахівців дошкільної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94686  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буздуган Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Система роботи з підготовки майбутніх вихователів до 

педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Буздуган О. А. Система роботи з підготовки майбутніх 

вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку. - 
2017. - № 2 (57). - С. 83-88. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню проблеми підготовки майбутніх 
вихователів до педагогічної взаємодії з батьками дітей раннього віку; 
визначено шляхи підготовки майбутніх вихователів до роботи з 
батьками дітей раннього віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94687  
 
Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буздуган Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї 

на сучасному етапі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Буздуган О. А. Проблеми взаємодії дошкільного 

навчального закладу і сім'ї на сучасному етапі. - 2017. - С. 410-415. 
 
Анотація   

В статті розкрито сутність взаємодії закладу дошкільної освіти і сім'ї. 
Охарактеризовано сучасний стан проблем взаємодії родин і закладів 
дошкільної освіти у питаннях виховання й освіти дошкільників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94688  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буздуган 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)  Наукові тези "Педагогічна взаємодія педагога і сім'ї в освітньо-
виховному процесі дошкільного навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Буздуган О. А. Педагогічна взаємодія педагога і сім'ї в 
освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу. - 2016. - 
С. 171-174. 

 
Анотація   

Наукові тези присвячені дослідженню особливостей взаємодії педагога 
закладу дошкільної освіти і сім'ї; розкрито закономірності і принципи в 
роботі фахівців дошкільної освіти і сім'ї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94689  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буздуган Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання мультимедійних засобів навчання в контексті 
осучаснення процесу викладання іноземної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Буздуган О. А. Використання мультимедійних засобів 
навчання в контексті осучаснення процесу викладання іноземної мови. - 
2015. - 2/СХХХІ. - С. 10-15. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню проблеми використання 
мультимедійних засобів навчання в контексті осучаснення процесу 
викладання іноземної мови. Обґрунтовується необхідність 
удосконалення змісту і форм роботи педагога в даному напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94690  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапочка Катерина 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 "Формування соціокультурної компетенції засобами перекладу 
в умовах інклюзивного навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто проблеми формування соціокультурної компетенції 
засобами перекладу та необхідності формування іншомовної 
комунікативної компетенції в умовах інклюзивного навчання. 
Особливо гостро стоїть питання підготовки молодого покоління до 
життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, 
формування умінь спілкування і співпраці з людьми різних 
національностей до навчання іноземної мови, формування 
комунікативної та соціокультурної компетенцій є одним з головних 
завдань сучасної школи з метою задоволення освітніх потреб осіб з 
особливими потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94691  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорук Антон Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The Same"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94692  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапочка Катерина Анатоліївна, Абабілова Наталія Миколаївна, 
Нікішина Вера 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 "Особливості сприйняття культурних 
концептів у процесі перекладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оскільки вплив культури на переклад може приймати різні форми, 
починаючи від лексичного змісту і синтаксису до ідеології та способу  
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життя в тій чи іншій культурі, метою нашої роботи є вивчення 
взаємодії культури і перекладу у зв'язку з тим, що перекладач повинен 
визначити, по-перше, ступінь значущості, який надається певним 
культурним аспектам, і якою мірою їх необхідно або бажано 
перекласти засобами цільової мови, а по-друге, цілі, що несе за собою 
текст оригіналу, впливатимуть на переклад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94693  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломчак Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика вибору та порівняння варіантів компенсації 
реактивної потужності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику техніко-економічного порівняння варіантів 
компенсації реактивної електроенергії, яка ґрунтується на 
дисконтованих затратах. Методика враховує: капіталовкладення, річні 
витрати на експлуатацію, вартість річних втрат активної електроенергії в 
елементах мережі, конденсаторах, автоматичних конденсаторних 
установках та тиристорних компенсаторах, синхронних двигунах, 
річну плату за споживання і генерацію реактивної електроенергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94694  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапочка Катерина 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)  Розділ колективної монографії "Формування творчої особистості 
дитини передшкільного віку засобами іноземної мови в інклюзивному 
освітньому середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапочка К. А. Формування творчої особистості 
дитини передшкільного віку засобами іноземної мови в інклюзивному 
освітньому середовищі / Формування творчої особистості старшого 
дошкільника в різних видах діяльності. - 2019. - С. 87-114. 
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Анотація   
Діти передшкільного віку опановують іноземну мову так само, як і 
рідну, на основі імітації та автоматизації певних мовних зразків у 
відповідних ситуаціях, не знаючи ніяких граматичних правил. У дітей 
передшкільного віку починає з'являтися інтерес до окремих мовних 
явищ. Потрібна велика мовна та мовленнєва практика, щоб досягти 
вільного володіння мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94695  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапочка Катерина Анатоліївна, Курчатова Анжеліка Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Formation of students preparedness to professional activity in 
conditions of preschool inclusive education"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Angelika Kurchatova, Kateryna Shapochka. Formation of 
students preparedness to professional activity in conditions of preschool 
inclusive education. - 2019. - Number 14, Vol. 1. - P. 17-28. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94696  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапочка Катерина 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)  Розділ колективної монографії "Формування творчої особистості дитини 
із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапочка К. А. Формування творчої особистості 
дитини із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної 
мови / Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів. - 2018. -  
С. 236-241. 

 
Анотація   

Творчі можливості учнів на уроках англійської мови ефективно 
реалізовуються в різних видах діяльності, зокрема у грі, діалогічному 
та монологічному мовленні у груповій та проектній роботі тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94697  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киркач Борис Миколайович, Киркач Олексій Борисович, Хавін 
Валерій Львович, Конохов Володимир Іванович, Погорілов Сергій 
Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник з розділу курсу "Опір матеріалів" - 
"Енергетичні методи опору матеріалів. Метод сил"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладаються основи енергетичних методів визначення переміщень в 
пружних системах і методу сил як одного з основних інструментів для 
розкриття статистичної невизначуваності в стержньових конструкціях. 
Розглядаються приклади розв'язання задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94698  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киркач Борис Миколайович, Конохов Володимир Іванович, Хавін 
Валерій Львович, Шергін Сергій 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)  Навчально-методичний посібник з розділу курсу "Опір матеріалів" - 
"Розрахунки на міцність стержнів при складному деформуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні аспекти розрахунків стержнів на міцність 
при складному деформуванні, основи напруженого стану в точці при 
комбінації різних видів простого деформування. Надаються 
розрахункові схеми і приклади розв'язання задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94699  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Киркач Борис Миколайович, Конохов Володимир Іванович, Погорілов 
Сергій Юрійович, Хавін Валерій Львович, Шергін Сергій Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник з розділу курсу "Опір матеріалів" - 
"Розрахунки на опір втомленості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються теоретичні аспекти розрахунків стержнів на міцність в 
умовах дії змінних у часі навантажень. Враховується вплив 
концентрації напружень, масштабного фактора, якості обробки 
поверхні реальної деталі на запаси міцності з втомленості і текучості 
при складному навантаженні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94700  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конохов Володимир Іванович, Хавін Валерій Львович, Киркач 
Олексій 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)  Навчально-методичний посібник "Учебно-методическое пособие по 
разделу курса "Сопротивление материалов" - "Расчеты на прочность 
стержней при центральном растяжении-сжатии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладаються теоретичні основи методів розрахунку статично визначуваних 
та невизначуваних стержньових систем при центральному розтяганні 
та стискані, наводяться приклади рішення задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94701  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Горячо"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94702  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Катерина Тарасівна  
 
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)  Твір літератури "Сценарій гри "ЗНАЙОМЦІ" ("ЗНАЙОМЦІ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана гра складається з трьох блоків: судження, пізнання та 
одкровення. Судження - це перше ваше враження про співрозмовника. 
Пізнання - це відверта розмова та шанс, щоб відкритися вашому 
партнеру. Одкровення - це про підсумки, порівняння і про те, яке 
часом перше враження оманливе або ж правдиве частково.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94703  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуванова Світлана Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект Альтернативной Конституции 
Украины Светланы Чувановой 17.11.2019 года" ("Альтернативная 
Конституция Украины 2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В час цифрових держав Україна стоїть перед вибором: будувати в себе 
цифровий концтабір або людинолюбне і природолюбне цифрове 
суспільство Золотого віку. Запрошую всіх громадян України до 
Всенародного обговорення та підготовки фінального тексту проекту 
Альтернативної Конституції до Всенародного Референдуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94704  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белянський Павло Миколайович (Павел Паштет Белянский)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Я работаю на кладбище"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В силу своєї спеціальності автор щодня стикається з людськими 
долями, історіями, спогадами. Короткі замальовки про життя і смерть, 
про величезну любов і дріб'язкові інтереси, про образи і прощення 
нікого не залишать байдужими. Відточений стиль, щирість, відсутність 
химерності не відпускають читача, так що книга читається на одному 
диханні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94705  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипоренко Іван Миколайович, Нечипоренко Максим Іванович, 

Нечипоренко Антон Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Quantum-relativistic field theory with description for any 

interaction"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квантова релятивістська теорія поля з описом будь-якої взаємодії. 
Неоднорідні взаємодії (елементарні частинки) були отримані в рамках 
квантово-релятивістської теорії поля (ORFT) з описом будь-якої 
взаємодії для ферміонів (лептонів, баріонів, "кварків") і мезонів 
(бозонів). ORFT був оснований для опису складу частинок з єдиною 
зворотною обмінною взаємодією (UCEI), а UCEI випливає з граничних 
умов ORFT. Використовується тільки Планка "h" та швидкість "с".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94706  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаровська Оксана Анатоліївна, Миропольська Наталія Євгенівна, 

Ничкало Світлана Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Оптимізація методичного 

забезпечення уроків мистецтва в загальноосвітній школі" ("Мистецтво 
у старшій школі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оптимізація методичного забезпечення уроків 

мистецтва в загальноосвітній школі : методичні рекомендації /                  
О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало. - 
Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 88 с. 

 
Анотація   

Подано інформативні матеріали з коментарями на допомогу учителю 
для підготовки до уроків мистецтва. Проаналізовано творчі завдання в 
контексті формування базових життєвих компетентностей учнів через 
мистецтво.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94707  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаровська Оксана Анатоліївна, Миропольська Наталія Євгенівна, 
Ничкало Світлана Андріївна, Руденко Іраїда Володимирівна, Райт Інна 
Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування мистецьких уподобань учнів основної і 
старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час" 
("Мистецтво у старшій школі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування мистецьких уподобань учнів основної і 
старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час : монографія / 
О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало, І. С. Денисюк, 
І. В. Руденко ; за ред. О. А. Комаровської. - Кропивницький : Імекс-
ЛТД, 2018. - 144 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто поняття мистецьких уподобань, окреслено 
діагностувальну процедуру виявлення мистецьких уподобань 
учнівської молоді, запропоновано методику формування мистецьких 
уподобань підлітків та старшокласників у сфері різних видів мистецтва 
та в мистецтві загалом; подано рекомендації для вчителя стосовно 
роботи з учнями на уроках мистецтва та в позаурочний час.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94708  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Олексій Сергійович (Федор Алексеев)  
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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 "Обреченный вечностью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це оповідання про бійця Радянської армії Андрія Ветрова періоду ВВВ, 
який насправді був вампіром. Про його розвідгрупу, яка воювала з 
німецькими загарбниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94709  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Юрій 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 "Вирок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94710  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Штиль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94711  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Назарій Олександрович, Кузьміних Валерій Олександрович, 
Тараненко Руслан Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система аналізу збіжності текстової 
інформації для оцінки плагіату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94712  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Тамара Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Врахування ризику настання нещасних випадків при 
розробленні заходів підвищення результативності функціонування 
системи охорона праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі визначено спосіб уведення основних положень концепції 
реформування системи управління охороною праці та організації 
безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризик-орієнтованого 
підходу в науково-технічні розробки, пов'язані з розробленням заходів 
зниження ризику настання нещасних випадків на виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94713  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забуранна Леся Валентинівна, Резнік Надія Петрівна, Балановська 
Тетяна Іванівна, Гогуля Ольга Петрівна, Слободяник Анна 
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)  Монографія "Розвиток сільського підприємництва в Україні з 
урахуванням чинника євроінтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У монографії обґрунтовано ефективність формування інноваційної 
моделі розвитку сільського підприємництва; запропоновано методичні 
засади прогнозування системи індикаторів попередження кризи; 
приділено увагу прогнозуванню розвитку сільського підприємництва 
на основі інноваційної моделі функціонування; виокремлено та 
обґрунтовано доступні інноваційні рішення для України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94714  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ірина Іванівна  
 
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)  Постановка вистави "Буратіно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94715  
 
Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ірина Іванівна (Калашнікова)  
 
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)  Постановка вистави "Птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лірична драма за однойменною п'єсою Маргарити Черненко "Птаха". 
Він - льотчик, вона - студентка, що живе поезією. Окрилена коханням, 
вона готова летіти за ним хоч на край світу, а він... І тільки через роки, 
сидячи на березі Балтійського моря і згадуючи далекі щасливі дні своєї 
молодості, він усвідомлює, що колись власними руками зруйнував своє 
щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94716  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ірина Іванівна  
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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)  Постановка твору "Маргарита й Абульфаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Маргарита й Абульфаз" - це одна з десяти історій збірки "Час Second-
hand: кінець красивої людини", монолог 41-річної біженки Маргарити. 
Тяжка жіноча доля, національне питання, варіація на 
багатостраждальну тему "Ромео та Джульєтта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94717  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ірина Іванівна  
 
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)  Постановка вистави "Любов до одного апельсину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94718  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Мотиваційно зв'язані слова як засоби репрезентації 
індивідуального стилю автора (на матеріалі поетичних текстів Лесі 
Українки)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто ключову мотиваційну тріаду, запропоновану               
І. О. Бліновою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94719  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади репрезентації художньої картини світу 
крізь призму текстової мотивації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто теоретичні засади репрезентації художньої картини 
світу крізь призму текстової мотивації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94720  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Олена Оксентівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психологічна методика "Профіль самоефективності 
студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94721  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Людмила Іванівна, Безкровна Катерина Сергіївна, Файзуллін 
Олександр Валерійович  

 
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 "Науково-методичні підходи до вибору рослинних 
об'єктів при розробці фітопрепаратів для гастроентерології: методичні 
рекомендації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено алгоритм пошуку та визначення 
рослинних об'єктів при створенні фітопрепаратів для лікування хвороб 
шлунково-кишкового тракту та згідно з окресленим етапам представлені 
результати власних досліджень. Видання призначене для аспірантів, 
молодих науковців, наукових співробітників фармацевтичного сектору 
галузі охорони здоров'я, провізорів, фармацевтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94722  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Вячеслав Володимирович, Гомонай Павло Васильович, 
Брензович Любомир Васильович, Єгорова Дар'я Вячеславівна  

 
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)  Комікс "Капітан Чумакс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це перша книжка із серії коміксів Всесвіту "Капітан Чумакс", яка 
описує майбутнє, де для пересічних громадян реальністю є космічні 
подорожі в межах Сонячної системи,  двостороння вербальна комунікація 
з окремими представниками домашніх тварин, використання роботів 
та безліч іншого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94723  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Вячеслав Володимирович, Гомонай Павло Васильович, 
Брензович Любомир Васильович, Єгорова Дар'я Вячеславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрована книга "Біблія проекту "Капітан Чумакс" ("Капітан 
Чумакс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить оригінальні графічні візуалізації персонажів, локацій та 
описи Всесвіту "Капітан Чумакс", який показує майбутнє, де для 
пересічних громадян реальністю стануть космічні подорожі в межах  
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Сонячної системи, двостороння вербальна комунікація з окремими 
представниками домашніх тварин, використання роботів та багато 
іншого.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94724  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахвалов Ілля Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЗАВІ СОЛЮШНЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт Фонд Гарантування Вкладів 

Фізичних Осіб" ("Веб-сайт FG.GOV.UA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою сукупність веб-сторінок, доступних у мережі 
Інтернет, які об'єднані за змістом і за навігацією, за допомогою чого 
необмежене коло осіб може ознайомлюватися з інформацією та 
документами щодо гарантування вкладів фізичних осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94725  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куций Геннадій Вячеславович, Солдатова Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика для коррекционной 

работы с детьми с нарушениями внимания, поведения и обучаемости 
"Flyser"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено у вигляді корекційно-розвиваючої гри, в процесі якої 
задіяні одночасно різні зони мозку, що відповідають за: самоконтроль, 
соматогнозис, візуально-просторове сприйняття, вестибулярний апарат 
і координацію, що дозволяє досягти найбільш ефективного результату 
корекції. Твір створений для дітей з порушеннями уваги, поведінки і 
здатності до навчання, віком від 6+ років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94726  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
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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)  Збірка пісень "Детские песни и другие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник складається з 13 пісень (10 дитячих пісень і 3 пісні для 
дорослих). Дитячі пісні написані для дітей різного віку, 3 з них 
християнської спрямованості. Пісні для дорослих також християнські. 
Більшість дитячих пісень записані під гітару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94727  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
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 "Время приближается"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94728  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богашко Олександр Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Перспективи впровадження принципів розумної 
спеціалізації Європейського Союзу в українську практику державного 
регулювання інноваційного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богашко О. Л. Перспективи впровадження принципів 
розумної спеціалізації Європейського Союзу в українську практику 
державного регулювання інноваційного розвитку // Економічні 
горизонти. - 2018. - № 3 (6). - С. 4-17. 
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Анотація   
В статті акцентовано увагу на тому, що, в умовах формування 
інноваційної моделі економіки України, особливого значення 
набувають новітні механізми державного регулювання інноваційних 
процесів. Мета дослідження - розглянути можливості та доцільність 
застосування концепції розумної спеціалізації в країнах, що не входять 
до ЄС, зокрема в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94729  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнець Тетяна Володимирівна, Скус Ольга Володимирівна, 
Лісовська Ольга Василівна, Тацієнко 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)  Монографія "Усна історія: люди та долі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Усна історія: люди та долі. / [Уклад.: Кузнець Т. В., 
Лісовська О. В., Скус О. В., Тацієнко В. С.] - Умань : Видавець 
"Сочінський М. М.", 2018. - 131 с. 

 
Анотація   

Це видання - дев'ятий том усноісторичних матеріалів, опублікованих 
науково-дослідною лабораторією "Історичне краєзнавство Уманщини" 
та кафедрою історії України. Його складають сімейні історії, у яких 
знайшли відображення віхові події ХХ століття. Пережиті сучасниками, 
які водночас були учасниками історичного процесу, ці події набувають 
інших рис, висвічують новими гранями, сприяють руйнуванню стереотипів і 
формуванню нових якісних характеристик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94730  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Юлія Миколаївна, Гарматюк Олена Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Фактори впливу на збутову діяльність страховиків зі 
страхування життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена виявленню та аналізу основних факторів впливу на 
збутову діяльність страхових компаній зі страхування життя, що  
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виникає внаслідок взаємодії попиту та пропозиції страхових продуктів 
на страховому ринку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94731  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Тетяна Анатоліївна, Чирва Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Автоматизація економічних процесів (на 
прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чирва О. Г., Демченко Т. А. Автоматизація 
економічних процесів (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2") : 
навч. посібн. [2-ге вид. допов. та переробл.] / О. Г. Чирва, Т. А. Демченко. – 
Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2019. - 218 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику розкрито особливості використання сучасної 
комп'ютерної програми "1С: Бухгалтерія 8.2". Наведено приклад 
відображення облікової інформації, яка необхідна для управління 
підприємством в автоматизованій формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94732  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовкун Ольга Анатоліївна, Пачева Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка механізму забезпечення ефективного використання 
сучасних форм і методів роботи з персоналом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто формування теоретичних засад та практичних 
положень з розробки механізму забезпечення ефективного управління 
персоналом та його впровадження у загальну систему управління 
підприємством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94733  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Наталія Миколаївна, Албул Ірина Володимирівна, Кравченко 
Оксана Олексіївна, Карпич Ірина Олександрівна, Кочубей Тетяна 
Дмитрівна, Бондаренко Галина Василівна, Матрос Ольга 
Олександрівна, Полєхіна Вікторія Миколаївна, Клименко Юлія 
Анатоліївна, Левченко Наталія Володимирівна, Кірдан Олена 
Леонідівна, Гребінь Лілія Олегівна, Бойко Ольга Миколаївна, Заєць 
Світлана Сергіївна, Шевчук Оксана Миколаївна, Роєнко Світлана 
Олександрівна, Моргай Лілія Анатоліївна, Гончар Інна Григорівна, 
Перфільєва Майя Володимирівна, Коляда Тетяна Василівна, Кокоша 
Антоніна 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)  Колективна монографія "Проблеми соціального виховання в 
педагогічній теорії та практиці України (20-ті - середина 30-тих років 
ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії 
та практиці України (20-ті - середина 30-тих років ХХ століття) : 
колективна монографія / авт. кол. : І. В. Албул, Н. М. Коляда,                     
О. О. Кравченко та ін. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 406 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснено цілісне і системне розкриття проблеми 
соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України у 20-
тих - середини 30-тих років ХХ століття.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94734  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофаїла 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)  Монографія "Теорія і практика підготовки майбутніх вихователів до 
емоційного розвитку дітей дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трофаїла Н. Д. Теорія і практика підготовки 
майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку : 
монографія / Трофаїла Наталія Дмитрівна; МОН України, Уманський 
державний педагогічний у-тет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 
2019. - 175 с.  

 
Анотація   

У монографії представлено теоретичне узагальнення та запропоновано 
нове вирішення актуальної проблеми підготовки майбутніх вихователів 
до емоційного розвитку дітей дошкільного віку, що дозволило 
обґрунтувати та апробувати модель забезпечення цього процесу,  
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визначити та експериментально перевірити педагогічні умови 
професійної підготовки майбутніх вихователів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94735  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бержанір Інна Анатоліївна, Дем'янишина Олеся Андріївна, Гвоздєй 
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)  Наукова стаття "Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової 
звітності суб'єктів господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І., Дем'янишина О. А. 
Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб'єктів 
господарювання // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 2. - С. 7-9. 

 
 
Анотація   

У статті узагальнено основні вимоги до проведення аудиту фінансової 
звітності суб'єктів господарювання, розглянуто організацію та 
методику його проведення, що дозволить уникати появи істотних 
помилок та реальніше оцінювати фінансово-майновий стан 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94736  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрісанфова Дар'я Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Художні твори в техниці 
акварелі на полотні за темою: "Теплий світ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені авторські художні твори в техніці акварелі на полотні 
оригінального дизайну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94737  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Анастасія 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 "Побачення по-італійськи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94738  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Наталія Миколаївна, Райко Діана Валеріївна, Аверченко 
Валентина 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 "Організація та управління в природоохоронній 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самойленко Н. М. Організація та управління в 
природоохоронній діяльності : навч. посіб. / Н. М. Самойленко,                   
Д. В. Райко, В. І. Аверченко. - Харків : НТУ "ХПІ", Видавництво 
"Лідер", 2018. - 174 с.   

 
Анотація   

Розглядаються теоретичні та практичні питання системи організації та 
управління природоохоронною діяльністю (ПОД). Характеризуються 
складові управління ПОД та наводяться відомості щодо установ і 
організацій, які здійснюють дане управління в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94739  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Омельчук Сергій 
Аркадійович, Вінник Максим 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 "Методичні 
рекомендації "Методика оцінювання діяльності науково-педагогічного 
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                                                           працівника як складник внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти в університеті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації презентують методику оцінювання діяльності 
науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти, який бере 
участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94740  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dark Isabel (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 "Спасіння коханням"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94741  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабур Вадим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр документів моряків, виданих в 
Україні, що засвідчують їх кваліфікацію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Реєстр документів моряків, виданих в 
Україні, що засвідчують їх кваліфікацію" призначена для 
автоматизації та інформаційно-технологічної підтримки основної 
виробничої діяльності Державного реєстру моряків України на основі 
впровадження єдиної системи збереження та обміну даними між 
дипломно-паспортними відділами морських портів, вищими учбовими 
закладами з підготовки моряків, учбово-тренажерними центрами, 
державними кваліфікаційними комісіями, підрозділами ДРДМУ з 
використанням сучасних інформаційних технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94742  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєва Марина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "A TALE OF A CHRISTMAS WISH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94743  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитро Явір (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 "Возз'єднанець: початок!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94744  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Ігор Володимирович, Сметанін Кирило Володимирович, 
Охрімчук Володимир Васильович, Некрилов Олександр Валерійович, 
Басараба Марина Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 
біометричної ідентифікації/аутентифікації користувачів інформаційно-
телекомунікаційних систем на основі геометрії обличчя" ("Face ID 
1.0.0.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Спеціалізоване програмне забезпечення Face ID 1.0.0.0 призначене для 
забезпечення автоматизації, ефективності та надійності 
ідентифікації/аутентифікації користувачів інформаційно-
телекомунікаційних систем, основаних на біометричному розпізнаванні 
обличчя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94745  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зачосова 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)  Монографія "Формування системи економічної безпеки фінансових 
установ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зачосова Н. В. Формування системи економічної 
безпеки фінансових установ : монографія / Н. В. Зачосова. - Черкаси : 
ПП Чабаненко Ю. А. - Черкаси, 2016. - 375 с. 

 
Анотація   

У монографії запропоновано концептуальні основи формування 
системи економічної безпеки фінансових установ на основі аналізу і 
врахування тенденцій зарубіжного та вітчизняного досвіду у царині 
безпекознавства, діагностики стану вітчизняного фінансового ринку та 
його учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94746  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зернюк Олена Вячеславівна, Пастух Альона Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Analysis and Evaluation of the Logistic Activity of an Enterprise"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Zerniuk O., A. Pastukh. Analysis and Evaluation of the 
Logistic Activity of an Enterprise. - 2016. - № 6 (61). - P. 96-101.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94747  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбова Алла Олександрівна, Зернюк Олена 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)  Стаття "Реструктуризація АТ в умовах світової фінансової кризи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глєбова А. О., Зернюк О. В. Реструктуризація АТ в 
умовах світової фінансової кризи / Економіка і фінанси. - 2014. - № 11. - 
С. 24-31. 

 
Анотація   

Статтю присвячено питанням реструктуризації акціонерних товариств 
в Україні. Досліджується практика застосування форм корпоративної 
реструктуризації в українських реаліях протягом останніх п'ятнадцяти 
років. Охарактеризовано тенденції ринку злиття та поглинання 
українських товариств різних секторів економіки. Встановлено, що 
криза 2008 року негативно вплинула на темпи проведення злиття та 
поглинання в Україні і змінила мотиви їх проведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94748  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбова Алла Олександрівна, Зернюк Олена 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)  Підрозділ монографії "Сучасні аспекти процесу управління 
готельними підприємствами України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глєбова А. О., Зернюк О. В. Сучасні аспекти процесу 
управління готельними підприємствами України / Бізнес-процеси у 
туризмі. - 2019. - С. 61-77. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94749  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбова Алла Олександрівна, Бондар-Підгурська Оксана Василівна, 
Зернюк Олена Вячеславівна  

 
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)  Підрозділ монографії "Устойчивое инновационное развитие 
экономики Украины в контексте управления изменениями: 
возможность реализации плана Маршала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глебова А. А., Бондарь-Подгурськая О. В., Зернюк О. В. 
Устойчивое инновационное развитие экономики Украины в контексте 
управления изменениями: возможность реализации плана Маршала / 
Инновационное и предпринимательское развитие национальной 
экономики в условиях глобализации. - 2018. - С. 36-46. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94750  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черниш Ірина Володимирівна, Глєбова Алла Олександрівна, Зернюк 
Олена 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)  Стаття "Innovative model of Ukraine's economy development: problems 
and prospects"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Chernysh, I. Glebova, A. Zernyuk, E. Innovative model of 
Ukraine's economy development: problems and prospects / Perspectives. - 
2017. - Vol. 3, Issue 2. - P. 60-67. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94751  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катуніна Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Застосування динамічних факторних моделей до аналізу 
макроекономіки деяких європейських та пострадянських країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катуніна О. С. Застосування динамічних факторних 
моделей до аналізу макроекономіки деяких європейських та 
пострадянських країн // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія "економіка" : зб. наук. праць. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла". - 
2019, Вип. 1 (53). - С. 19-26. 
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Анотація   
В роботі розглянуто побудову моделей динаміки змінення 
макроекономічних показників ВВП за ПКС для окремих країн Європи. 
Для моделювання розвитку економічної системи з метою визначення 
прогнозних значень окремих часових рядів застосовано динамічний 
факторний аналіз. Використаний метод поєднує методологію 
класичного факторного аналізу з класичними авторегресійними 
схемами, які враховують динамічні зміни у системах. Особливістю 
розробленого алгоритму є можливість мінімізації похибки для кожного 
часового ряду з системи показників у expost прогнозі, а також 
застосування усереднених прогнозних значень на кожному кроці 
рекурсивного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94752  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катуніна Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Побудова динамічних факторних моделей для прогнозування 
розвитку економічних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катуніна О. С. Побудова динамічних факторних 
моделей для прогнозування розвитку економічних систем // Вісник 
соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць / за ред. М. І. Звєрякова 
та ін. - Одеса : ОНЕУ. - 2019. - № 1 (69). - С. 118-127. 

 
Анотація   

У статті розглянуто моделювання динамічних економічних систем, 
еволюція яких описується системою спостережуваних змінних. 
Використано методологію динамічного факторного моделювання, 
побудовано математичну модель, що поєднує підходи класичного 
факторного та авторегресійного аналізу. Встановлено, що системи 
динамічних факторів описують загальну динаміку вибраної групи 
економічних показників. Запропоновано алгоритм побудови 
динамічної моделі, в якому динамічні фактори визначаються 
послідовно при розв'язуванні спеціальних задач нелінійного 
програмування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94753  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костромічова Алла Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма "ПРОГРАМА КУРСУ 
KOSTROMICHOVA MODEL SCHOOL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94754  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенец Алина (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)  Психологічний роман "Два Ричарда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94755  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Велика 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)  Поепізодний план 4-серійного серіалу "Счастье мое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94756  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамикіна Анжеліна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Щодо проблеми професійної самоосвіти майбутніх учителів 
музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У тезах представлено самоосвіту як ключову компетентність майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Визначено залежність професійної 
самоосвіти від власних індивідуально-психологічних особливостей і 
професійних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94757  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамикіна Анжеліна 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 "До проблеми формування самоконтролю майбутніх 
учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються самоконтроль як значущий фактор самостійної 
виконавської діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва. 
Також звертається увага на  з'ясування основних функцій та 
особливостей формування самоконтролю, що сприяє покращенню 
якості фортепіанної підготовки студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94758  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамикіна Анжеліна 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 "Формування вмінь художньо-педагогічної 
інтерпретації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 
фортепіанної підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено результати теоретичного узагальнення проблеми 
художньо-педагогічної інтерпретації майбутніх учителів музичного  
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мистецтва; визначено розвиток досліджуваного феномену в процесі 
фортепіанної підготовки у зумовленістю з інтеграцією музично-
теоретичних, історико-культурних і виконавсько-інструментальних 
знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94759  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Стилістика української мови 
(Теоретичні основи стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення): 
навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів 
вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стилістика української мови (Теоретичні основи 
стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення) : навчально-
методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти / 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-тет 
української філології, к-дра української мови та методики її навчання. ; 
уклад. І. І. Коломієць. - Умань : Візаві, 2019. - 242 с. 

 
Анотація   

Укладений посібник має на меті висвітлення та закріплення 
теоретичних засад стилістики, з'ясування суті основних 
лінгвостилістичних понять і категорій, вироблення у студентів умінь 
та навичок розпізнавання та аналізу виражально-зображальних засобів 
мови, майстерного використання стилістичних прийомів створення 
образності та підсилення виразності мовлення у різних сферах та 
ситуаціях спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94760  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія 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)  Рукопис статті "Методологічні підходи до пізнання музичного твору в 
контексті музичного виконавства як фактор громадянського виховання 
майбутніх вчителів музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Стаття присвячена формуванню у студентів музичних спеціалізацій - 
майбутніх вчителів музичного мистецтва - системи знань та уявлень 
про сутність специфіки музичного виконавства. Визначені основні 
напрями методологічних підходів до пізнання музичного твору, які 
визначають сутнісні ознаки і властивості музики як виду мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94761  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія 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)  Рукопис статті "Дослідження наукових підходів до образно-смислової 
еволюції української пісні як фактор громадянського виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються трансформаційні процеси наукових основ 
вітчизняних авторів дослідження проблеми. Через осмислення 
типологічних засад формотворення української пісні доводиться, що 
мова й пісні є найважливішими й невід'ємними рисами духовності 
народу, адже лише в органічному взаємозв'язку вони визначають 
самобутність нації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія 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)  Рукопис статті "Проблемні аспекти вокальної підготовки сучасного 
вчителя музичного мистецтва як фактор громадянського виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена вирішенню проблем фахової підготовки студентів 
педагогічних вищих навчальних закладів в контексті підвищення 
професійності майбутніх вчителів музичного мистецтва та виділенню 
проблемних аспектів вокальної підготовки сучасного вчителя, здатного 
виконувати твори різних жанрів та стильової приналежності.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

475 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возіанов Олександр Федорович, Зербіно Дмитро Деонисович, Шуляк 
Олександр Владиславович, Андреєв Михайло Дмитрович, Вільхова 
Ірина Володимирівна, Дудок Василь Васильович, Забарко Лариса 
Борисівна, Зубко Володимир Іванович, Непомнящий Валентин 
Миколайович, Поспішіль Юрій Олексійович, Шутка Богдан Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хвороби нирок. Атлас макропатології і 
мікропатології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хвороби нирок. Атлас макропатології і мікропатології. / 
О. Ф. Возіанов, Д. Д. Зербіно, О. В. Шуляк та ін. ; наук. ред. О. В. Шуляк.  - 
Львів : Видавничий дім "Наутілус", 2003. - 214 с. - 217 іл. 

 
Анотація   

Атлас ілюструє патологію нирок, яка найбільш часто зустрічається. 
Вступний розділ: анатомія, гістологія і ультраструктура нирок. 
Представлено: аномалії нирок, пухлини нирок, нефролітіаз, 
гломерулопатії, гідронефроз, нефросклероз, пієлонефрит, судинні 
хвороби нирок, туберкульоз нирок, шокова нирка, посттранс-
платаційні зміни у нирках, нирки при дитячих інфекціях і хворобах 
крові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94764  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хамідов Алішер Наріманович, Ромушка Юрій Олексійович, Гам Ігор 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інструкція та алгоритм роботи 
комп'ютерної програми "СЕРВІС - ITER"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструкція та алгоритм роботи комп'ютерної програми описує основні 
елементи роботи сервісу "Iter", що покликаний допомогти рідним 
(користувачу сервісу) легко знаходити могилу близьких (рідних) 
людей, які поховані на цвинтарі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94765  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна, Соломонов Олег Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Заблудилась в листопаде"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцева Світлана 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)  Роман "Дети на Рождество"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події відбуваються у великому місті, де загадково зникають маленькі 
діти. Справу доручають досвідченому поліцейському Владу Зіміну. 
Йому належить розплутати важку задачку з багатьма невідомими. Чи 
зможе він упоратися? Про це читач дізнається лише дочитавши роман 
до кінця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94767  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городова Ніна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика составления тестовых 
заданий по химии"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонуються апробовані на досвіді рекомендації, які на першому 
етапі допоможуть творчому викладачеві навчитися складати і 
працювати за системою тестування, прийнятою в усьому світі як 
найбільш оптимальна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94768  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Навчальний посібник зі спецкурсу "Методика навчання англійської 

мови на початковому етапі (від 4-х до 6-ти років)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко Ірина Вікторівна. Методика навчання 

англійської мови на початковому етапі (від 4-х до 6-ти років) навч. 
посіб. зі спецкурсу. - Миколаїв, 2015. - 96 с. 

 
 
Анотація   

У навчальному посібнику подано методику навчання англійської мови 
дітей віком від 4-х до 6-ти років. Розкриваються особливості роботи над 
постановкою англійських звуків, словникової роботи, звертається 
увага на особливості пояснення граматичних явищ англійської мови 
для різних вікових груп, конспекти занять з англійської мови залежно від 
віку дітей і сценарії казок.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94769  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Історія основної мови (для 

самостійної роботи студентів)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичний посібник "Історія основної 

мови" (для самостійної роботи студентів) / І. В. Шевченко. - Миколаїв, 
МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. - 164 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлені основні етапи розвитку історії англійської 
мови. Матеріал складається з таких частин: історія формування  
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англійської мови, починаючи від плем'яних германських діалектів і 
закінчуючи встановленням норми англійської мови; поширення 
англійської мови за межи Англії; історія звукового ладу, історична 
морфологія, історичний синтаксис. Посібник містить завдання для 
самостійної роботи і самоконтролю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94770  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ірина Вікторівна, Кордюк 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)  Навчально-методичний посібник "Практичний курс основної мови 

(англійська) "Для самостійної роботи студентів 1 курсів. Частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичний посібник із дисципліни 

"Практичний курс основної мови (англійська)" Для самостійної роботи 
студентів 1 курсів. Частина 2 / Шевченко І. В., Кордюк О. М. - Миколаїв, 
МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. - 202 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить граматичні, лексичні 
завдання відповідно до чинної програми з дисципліни "Практичний 
курс основної мови (І курс) і є практичною розробкою для самостійної 
роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94771  
 
Дата реєстрації авторського права  13.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косточка Вікторія Михайлівна (KOS), Лисенко Ольга Юріївна, Штець 

Віктор Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка художньо-графічних творів "Візуальна ідентифікація весілля із 

використанням етнокультурних мотивів Полтавщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проекту є поєднання традиційних народних мотивів та сучасних 
тенденцій графічного дизайну на прикладі проектування весілля в 
національній тематиці на основі дослідження художніх надбань 
Полтавщини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94772  
 
Дата реєстрації авторського права  16.12.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "Війна у моїй голові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой фільму - психолог, перед яким постає складне 
завдання: повернути демобілізованих бійців до звичайного мирного 
життя і допомогти їм соціалізуватись.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94773  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Свеча"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94774  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Валерія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "Місія - Космос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм про дитинство та сім'ю, шо виховала космонавта Каденюка Л. К.; 
про те, як зародилась мрія про Космос; про наполеглеву, тяжку працю; 
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про непростий шлях від порогу невеличкої хати, що в самому серці 
мальовничого Буковинського краю, до сходинок космічного корабля 
на мисі Канаверал у США; про служіння своїй Батьківщині після 
повернення на Землю.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94775  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шама 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 "Перевод - искусство понимать ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шама І. М. Перевод - искусство понимать ... – 
Запорожье : Просвіта, 2005. - 240 с. 

 
Анотація   

Доводиться, що цілісне сприйняття та переклад художнього тексту не є 
можливими без усвідомлення символіки оригіналу, виявлення його 
інтертекстуальних проекцій, розуміння зв'язку між авто- та 
етностереотипами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94776  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громаченко Катерина Юріївна, Вибач Ольга Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "Колекція в'язаних 
іграшок "Box of love"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "Колекція в'язаних 
іграшок "Box of love" - це колекція дитячих іграшок - в'язаних гачком 
брясклець-гризунців. Колеція налічує 10 іграшок. Конструктивною 
особливістю є те, що бряскальця зв'язані на дерев'яному кільці 
діаметром 7 см, що дозволяє дитині зручно його тримати.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94777  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Микола Дмитрович, Дьяченко Сергій Валентинович, 
Морозов Едуард Вікторович, Матвіїшин Володимир Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АСТОР 8"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "АСТОР 8" - автоматизована система 
технічного обслуговування та ремонтів обладнання електричних 
мереж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94778  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беглиця 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 "Логістичний підхід до забезпечення спільних дій сил 
безпеки та оборони: державно-управлінський аспект" ("Logistic 
approach for providing of corporate actions of security and defense forces: 
public and government aspects")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беглиця В. П. Логістичний підхід до забезпечення 
спільних дій сил безпеки та оборони: державно-управлінський аспект" 
("Logistic approach for providing of corporate actions of security and 
defense forces: public and goverment aspects") / Державне управління: 
удосконалення та розвиток. - 2019. - № 4. 

 
Анотація   

У статті розглядаються актуальні питання забезпечення державної 
безпеки в Україні в сучасних умовах.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94779  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Юлія Юріївна, Власюк Олена Олександрівна, Сорока 
Володимир Андрійович, Сорока Олена Ігорівна, Федоряка Андрій 
Вікторович, Мохова Ірина Вікторівна, Шкарупіло Павло Олексійович  

 
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 "Гімнастика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Гімнастика" навчальний посібник з гімнастики для 
студентів інститутів фізичної культури і спорту / Борисова Ю. Ю., 
Власюк О. О., Сорока В. А., Сорока О. І., Федоряка А. В., Мохова І. В., 
Шкарупіло П. О. - Дніпро, 2019. - 166 с. 

 
Анотація   

У посібнику розроблено нові комплексні алгоритми проведення занять 
з різних видів гімнастики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94780  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Підготовка і 
проведення змагань з гімнастики художньої"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Борисова Ю. Ю. Підготовка і проведення змагань з 
гімнастики художньої : [навч. посібник] / Ю. Ю. Борисова. – Дніпропет-
ровськ : Інновація, 2016. - 86 с.  

 
Анотація   

У посібнику розкрито алгоритм змагань різного рівня.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94781  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штепенко Катерина Павлівна, Забураєва Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та 
передумови необхідності їх залучення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Штепенко К. П., Забураєва О. Ю. Аналіз прямих 
іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності 
їх залучення // Ефективна економіка. -2019. - № 5. 
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Анотація   
Статтю присвячено проведенню аналізу прямих іноземних інвестицій у 
вітчизняній економіці та обґрунтуванню передумов необхідності їх 
залучення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94782  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штепенко Катерина Павлівна, Борисова Тетяна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Стан добровільного медичного страхування в контексті 

розгляду діяльності страхових компаній"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Штепенко К. П., Борисова Т. І. Стан добровільного 

медичного страхування в контексті розгляду діяльності страхових 
компаній // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 
2019. - № 2. 

 
Анотація   

У статті охарактеризовано сучасний стан добровільного медичного 
страхування та запропоновано шляхи удосконалення програм 
страхування вітчизняних страхових компаній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94783  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко (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 кіносценарій короткометражного фільму 

"Непредвиденная поездка"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94784  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошкевич Геннадій Андрійович, Джолос Сергій Вадимович, Дробот 

Жанна Анатоліївна, Коваль Тетяна Владиславівна, Комзюк Володимир 
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                                                           Трохимович, Кононенко Юрій Степанович, Мойсієнко Василь 
Миколайович, Парамонова Ольга Сергіївна, Сокуренко Олександр 
Михайлович, Шаповал Таїсія Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

"Правознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з дисципліни "Правознавство" є системним викладенням 
структурованого навчального матеріалу з основних галузей права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94785  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устенко Сергій Анатолійович, Устенко Ірина Валеріївна, Борисенко 
Валерій Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти "Мережне 
програмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мережне програмування : навчальний посібник для 
студентів закладів вищої освіти / С. А. Устенко, І. В. Устенко,                    
В. Д. Борисенко. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2019. - 172 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглядаються питання мережного програмування 
об'єктно-орієнтованою мовою С# в операційній системі Windows та 
реалізації мережної взаємодії між різноманітними електронними 
пристроями, побудованими на платформі Arduino.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94786  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Наталія Анатоліївна, Войцехівська Людмила 
Ростиславівна  

 
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 "Надія моя - Україна!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94787  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Персонаж "Івасик" до анімаційного фільму "Украдений 
місяць. Кум" ("Івасик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94788  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Персонаж "Писарчук" до анімаційного фільму "Украдений 
місяць. Кум" ("Писарчук")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94789  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Персонаж "Карпиха" до анімаційного фільму "Украдений 
місяць. Кум" ("Карпиха")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94790  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Персонаж "Кум" до анімаційного фільму "Украдений 

місяць. Кум" ("Кум")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94791  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарова Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Персонаж "Марійка" до анімаційного фільму "Украдений 

місяць. Кум" ("Марійка")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94792  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Софія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Курс по питанию "СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94793  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Софія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник "Растительное питание: рацион по сезонам, рецепты каш и 
выпечки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94794  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терешко Інна Григорівна, Сивачук Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика українознавчих 
досліджень: експедиційний вимір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика українознавчих досліджень: експедиційний 
вимір : навч. метод. посібн. для студ. факульт. укр. філол. / уклад. 
Сивачук Наталія Петрівна, Терешко Інна Григорівна. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2012. - 262 с. 

 
Анотація   

Пропонований нами посібник має на меті подати студентові-
практикантові конкретні поради щодо його діяльності на усіх етапах 
фольклорно-етнографічної практики: передекспедиційному (організа-
ційному), експедиційному (польовому) та післяекспедиційному, зокрема, 
щодо способів та методики збирання, запису різних за жанром 
фольклорних творів, правильного їх оформлення і систематизації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94795  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МОДУЛЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для передачі закладами освіти установчих 
документів до органів управління освітою, а також для перевірки 
документів і створення заяви на ліцензування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94796  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МОДУЛЬ ДРУКУ ДОДАТКІВ ДЛЯ 

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для друку атестатів, табелів та ін. закладами 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94797  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ В ЗАКЛАДИ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість батькам подати заяву на вступ дитини до 
школи. Заклади загальної середньої (ЗЗСО) мають доступ до перегляду 
та обробки заяв, налаштування реквізитів та відображення закладу на 
мапі, редагування спроможності закладу і території обслуговування. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94798  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МОДУЛЬ ПІДГОТОВКИ ЗАМОВЛЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для передачі закладами освіти відомостей про 
учнів 9-11 класів для отримання документів про освіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94799  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєнко Володимир Володимирович  
 
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)  Твір, створений для сценічного показу, "Новорічне шоу WaterLand"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це масштабне шоу, феєрична вистава, що включає в себе поєднання 
циркового та танцювального мистецтва з театралізованим шоу. 
Неймовірна, цікава історія звичайного хлопця Сергія, який потрапляє 
на береги дивовижної країни Waterland, де він знайомиться з хитрими 
піратами, загадковими русалками, могутніми багатирями, морськими 
зірками, медузами і іншими екзотичними істотами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94800  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

490 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової 
ілюстрації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94801  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Художня репрезентація образу літературних героїв 
дитячої книги 2000-2010-х рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94802  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Марина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Трансформація образу української дитячої книги в 
контексті мистецтва графіки початку ХХІ ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94803  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаріон Ірина Дмитрівна  
 
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)  Збірник наукових творів "Від книги до мети": авторський проєкт 
Ірини Фаріон. Випуски I-VI" ("Від книги до мети")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник наукових творів - це популяризація і промоція української 
націєцентричної наукової, художньої, публіцистичної книжки та ін. 
Через організацію публічних зустрічей студентів, викладачів і всіх 
охочих зі знаковими українськими авторами (письменниками, 
науковцями, видавцями, перекладачами, митцями, релігійними 
діячами) та презентації їхніх книжок і проєктів з метою впливу на 
зростання національної і державницької свідомості, вдосконалення 
рівня знань, спонукання до власної інтелектуально-мистецької праці 
патріотичного спрямування та формування і розширення 
національних культурно-наукових середовищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94804  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник креслень"Колюча стрічка для виробництва загороджень 
колюче-ріжучих "Єгоза" ("Колюча стрічка "Єгоза")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Форма штампування колючої стрічки, розміри довжини колюче-
ріжучих лез, ширини колючої стрічки та середньої полоси для обтиску 
дроту, розміри кроку зубців колюче-ріжучої стрічки та радіусу 
заокруглення лез біля основи колючої стрічки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94805  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет "Житомирська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Current distribution of 137Cs in sod-podzolic soils of different 
types of forest conditions"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сучасний розподіл 137Cs у дерново-підзолистих лісових 
ґрунтах різних типів лісорослинних умов. Аналіз перерозподілу 137Cs у 
ґрунті через 30 років після аварії на ЧАЕС є необхідним для оцінки 
надходження радіонукліда у різні компоненти лісових екосистем та 
обґрунтування реабілітації лісових територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94806  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Іванівна, Авраменко Ольга Валентинівна, 
Паращук Степан Дмитрович, Нарадовий Володимир Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "МЕТОДИЧНА 
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ З КУРСУ "КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ У ПОВЕДІНКОВИХ 
НАУКАХ" ("МЕТОД СИСТ ОЦІН З КУРСУ "КМуПН")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблений авторами для навчання студентів за спеціальністю 
011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма: "Освітні, педагогічні 
науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)". У 
роботі описані мета й основні завдання навчання дисципліни, види, 
форми та зміст контролю навчальних досягнень студентів з курсу 
"Кількісні методи у поведінкових науках".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94807  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний університет "Житомирська політехніка" 
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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 "Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих 
бору та субору Українського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано сучасний розподіл 137Cs у лісових ґрунтах різних типів 
лісорослинних умов Українського Полісся. Виявлено максимальні 
величини питомої активності радіонукліда у лісовій підстилці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94808  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Зв'язок між гінекологічними розладами і супутніми 

патологічними станами у дівчат-підлітків, які постраждали внаслідок 
воєнних дій і збройного конфлікту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено алгоритм обстеження дівчат-підлітків, які постраждали 
внаслідок воєнних дій і збройного конфлікту, для розробки ефективних 
реабілітаційних методів з урахуванням високих показників 
коморбідності, орієнтованих на відновлення як соматичного, 
психічного, ендокринного, так і гінекологічного статусу даних 
пацієнток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94809  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Тетяна Анатоліївна, Токарєва Тетяна Станіславівна  
 
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 "Стилістика німецької мови (текст і його аналіз 

як предмет стилістики та інтерпретація тексту)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94810  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Руслан Володимирович, Квіткін Петро Васильович, Панфілов 
Олександр Юрійович, Чернишова Таісія 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)  Навчальний посібник "Релігієзнавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Релігієзнавство : навч. посіб. / Р. В. Гула, П. В. Квіткін,  
О. Ю. Панфілов,  Т. О. Чернишова. - К. : "Каравела", 2019. - 216 с. 

 
Анотація   

У вигляді текстового матеріалу, схем і таблиць розкрито основні теми 
та проблеми навчальної дисципліни. Висвітлено найпоширеніші 
підходи до розуміння сутності та змісту релігії як соціокультурного 
феномену. Окрему увагу надано характеристиці зв'язку армії та релігії, 
ролі та місця релігійних інституцій в арміях провідних держав світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94811  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Тетяна Анатоліївна, Токарєва Тетяна Станіславівна, 
Долгушева Ольга Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Глосарій для підготовки студентів IV курсу до 
державної атестації за ОР "бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94812  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шлєіна Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ У 
ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті простежується використання великим українським поетом 
біблійних образів і виразів для створення бойової політичної поезії, 
спрямованої проти "катів", "лукавих" ворогів - українського панства, 
царського самодержавства, польської шляхти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94813  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна, Пристемський Олександр Станіславович, 
Якушева Інна Євгенівна, Терновський Володимир 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)  Навчальний посібник "Інвестиційний аналіз бізнес-проектів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сутність посібника: поєднує теоретичну та методологічну базу сучасної 
концепції інвестиційного аналізу, методи і підходи планування бізнес-
проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94814  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Роман Анатолійович, Павлова Тетяна Сергіївна, Лемберг 
Анна Геннадіївна, Лемкович Оксана Володимирівна, Курінна Ірина 
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 "Influence of non-monetary information signals of the USA on the 
Ukrainian stock market volatility"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження реакції волатильності українського фондового 
індексу ПФТС в цілому і складових його економічних секторів на  
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основі немонетарних інформаційних сигналів США за період 2000-2017 
рр. на основі біржових котирувань в форматі денної торгової сесії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94815  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Роман Анатолійович, Павлова Тетяна Сергіївна, Левкович 
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 "Декомпозиция изменений избыточной доходности фондового 
индекса ПФТС: определение каналов влияния экономических 
информационных сигналов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена визначенню характерних особливостей впливу 
економічних інформаційних сигналів США через канали трансмісії на 
компоненти декомпозиції надлишкової дохідності українського ринку 
акцій (на прикладі репрезентативного фондового індексу ПФТС).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94816  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Олександр Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психологічна методика "Профіль ціннісної свідомості 
обдарованої особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94817  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глечик Ольга Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

497 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект телевізійної програми "Movie 
Life"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект "Movie Life" - це інформаційно-розважальна програма про 
кіно. Про кіно в цілому, про життя кіно в місті, де буде транслюватися 
програма про людей, пов'язаних з кіно, та про процес створення кіно. 
Проект буде охоплювати максимальну кількість цікавої та корисної 
інформації про кіно і надавати глядачу найбільш актуальні новини із 
світу кіно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94818  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ключар Костянтин Сергійович  
 
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 "Платформа Sprut" ("Sprut")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Платформа Sprut включає в себе: клієнтські додатки (IOS, Android), 
водійські додатки (IOS, Android), сайт контролю управління (Business). 
Спрямована на вдосконалення співпраці між учасниками ринку 
перевезень (таксі), основна ідея базується на інноваційному підході до 
агрегації ринку перевезень. Принцип полягає у тому, що водій, 
підключаючи клієнтів до системи, автоматично стає співвласником 
клієнтської бази та отримує дохід від кожної поїздки, зробленої 
клієнтом, якого він підключив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94819  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богиня Лариса Вікторівна, Савицька Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів-іноземців "Справочные материалы и 
тренировочные упражнения по-русскому языку. Вводный курс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богиня Л. В., Савицкая Т. В. Справочные материалы 
и тренировочные упражнения по-русскому языку для самостоятельной 
аудиторной и внеаудиторной работы иностранных студентов (начальный 
этап) / Богиня Л. В., Савицкая Т. В. - Полтава : ВГУЗУ "УМСА", 2017. - 66 с. 

 
Анотація   

Посібник є частиною навчального комплексу з російської мови для 
іноземних студентів підготовчих факультетів/відділень закладів вищої 
освіти України. Посібник рекомендований для самостійної аудиторної 
та позааудиторної роботи іноземних студентів підготовчих 
факультетів/відділень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94820  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житнік Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Розвиток художньо-творчої активності старших 

дошкільників засобами живопису"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії окреслено теоретичні аспекти проблеми розвитку 
художньо-творчої активності особистості; проаналізовано психолого-
педагогічні передумови розвитку художньо-творчної активності 
старших дошкільників; визначено виховний потенціал творів 
живопису стосовно старших дошкільників; розкрито зміст поняття 
"художньо-творча активність" та його структуру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94821  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангеловська Катерина 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)  Стаття "Романи Томаса Гарді в зарубіжному та українському 

літературознавстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ангеловська К. В. Романи Томаса Гарді в 

зарубіжному та українському літературознавстві / Science And 
Education a New Dimension. Philology. - 2019. - VII (57). - С. 11-15. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94822  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Таїса Григорівна, Павлова Ірина Олегівна  
 
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)  Навчально-практичний посібник "Практическая тетрадь мастера 

перманентного макияжа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є доповненням до онлайн-курсу теорії перманентного макіяжу 
авторської програми навчання Taja Milic i Irina Pavlova. У ньому 
зібрані практичні завдання по конструктивному малюнку побудови 
ескізу. Навчально-практичний посібник включає в себе спрощені і 
"працюючі" схеми кольорових рішень і штрихів, а також прості 
завдання по колористиці, що працюють на практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94823  
 
Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайченко Віта 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)  Роман "Відьомські війни. Історія друга. Книга друга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клер та Елісон Макевенси змушені провести частину літніх канікул у 
родички по татовій лінії. Візит до тітки Бетсі здається Клер суцільною 
карою, вона б мріяла згаяти час інакше не стирчати у передмісті. Проте 
старша і більш виважена Елісон знаходить у подорожі позитивний бік...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94824  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Світшот "Mars isn't enough"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір ужиткового мистецтва являє собою світшот з оригінальною 
вишивкою "Mars isn't enough".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94825  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Андрій 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 "ATRAY LITE COMFORT BUSINESS" ("ATRAY 
COMFORT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних "Atray - управлінський аналіз бізнесу" розрахована для 
проведення управлінського аналізу бізнесу незалежно від напрямку 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94826  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатишин Людмила Богданівна, Прокопишин Оксана Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація обліку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин,          
О. С. Прокопишин. 2-ге вид. перер. і доп. - Львів : "Магнолія 2006", 
2016. - 438 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито основи та загальні принципи 
організації обліку, питання формування облікової політики, організації 
роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, 
складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової 
системи. Розглянуто особливості організації обліку за окремими 
ділянками згідно з чинною нормативно-правовою базою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94827  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Захист інформації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглянуто становлення і 
діяльність інститутів та нормативно-правових актів, що регулювали та 
регулюють проблеми захисту інформації в Україні. Надано скорочений 
виклад програмного матеріалу, контрольні питання, термінологічний 
словник, літературу, а також тексти найважливіших профільних 
законодавчих актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94828  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкалда Ірина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту 
про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних 
стандартів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошкалда І. В. Особливості складання звіту про 
фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відповідно до 
національних та міжнародних стандартів / Вісник ХНАУ.                
Серія: Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 15-23. 

 
Анотація   

У статті розглянуто особливості організації та методологія складання 
звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) відповідно до 
змін в законодавстві, обумовлених прийняттям національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги 
до складання фінансової звітності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94829  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Інтелектуальна власність та 
авторське право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглядаються загальні засади 
правового регулювання відносин інтелектуальної власності, окремі 
інститути права інтелектуальної власності, а також питання охорони 
та захисту прав інтелектуальної власності за законодавством України з 
урахуванням міжнародно-правових актів. Надано скорочений виклад 
програмного матеріалу та методичні рекомендації до його вивчення, 
контрольні питання, літературу, а також тексти найважливіших 
профільних законодавчих актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94830  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошкалда Ірина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Актуальні питання продовольчого забезпечення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошкалда І. В. Актуальні питання продовольчого 
забезпечення / Вісник Сумського національного аграрного університету. 
Серія: Економіка і менеджмент. - 2017. - № 4 (74). - С. 207-212. 

 
Анотація   

У статті встановлено залежність здоров'я людини і тривалості її життя 
від  якості спожитих продуктів та від стану навколишнього природного 
середовища. Доведено необхідність споживання екологобезпечних та 
корисних для здоров'я людини продуктів харчування, що зможе 
забезпечити розвиток аграрного сектору економіки. З'ясовано, що у 
вирішенні питання продовольчого забезпечення першочергова роль 
повинна належати державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94831  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор 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)  Розділ монографії "Міста Донбасу: урбанізаційний і індустріальний 
стрибок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У розділі монографії розглядається масштабна індустріалізація на 
Півдні України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Зазначено, 
що величезний вплив на розвиток соціально-економічних перетворень 
у регіоні мала постійно зростаюча урбанізація, адже саме завдяки 
модернізаційним процесам тут виникла низка робітничих селищ, 
збільшилася концентрація промислового населення в містах. На межі 
століть тут виникли такі індустріальні центри як Бахмут, Горлівка, 
Луганськ, Лисичанськ, Юзівка, що в подальшому визначили 
соціально-економічний розвиток Донбасу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94832  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетьман Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "B2B мобільний додаток "GAVA Partner"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"GAVA Partner" - це мобільний додаток та одночасно ціла система 
бізнес-рішень, що призначені для радикального спрощення комунікацій 
між трьома ринковими партнерами - Виробником товару, його 
Дистриб'ютором та Роздрібними операторами, що реалізують товар 
Кінцевому споживачу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94833  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманська Вікторія Олегівна  
 
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 "Вступ до мовознавства: Навчально-
методичний комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шиманська В. О. Вступ до мовознавства : навчально-
методичний комплекс для студентів факультету української філології. - 
Умань : Візаві, 2019. - 166 с. 

 
Анотація   

Метою створення навчально-методичного комплексу є прагнення 
допомогти студентам першокурсникам самостійно або за допомогою 
викладача розібратися в основах науки про мову, опанувати й в 
подальшому вільно оперувати мовознавчими термінами, розширити 
мовознавчий кругозір, а також виробити початкові навички 
лінгвістичного аналізу різних мовних явищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94834  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бержанір Інна Анатоліївна, Демченко Тетяна Анатоліївна, Кістол 
Анастасія 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 "Проблеми та напрями вдосконалення обліку 
виробничих запасів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто сучасні трактування поняття "виробничі запаси", досліджено 
проблему обрання оптимального методу їх оцінки, а також визначено 
напрями оптимізації дієвого документообігу на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94835  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скиба Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та 
технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретико-методологічні основи розвитку сільського 
підприємництва в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено теоретико-методологічне дослідження засад та особливостей 
розвитку сільського підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94836  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момонт Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та 
технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Вплив диверсифікаційних процесів на організацію 
бухгалтерського обліку суб'єктів туристичної індустрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено вплив диверсифікаційної стратегії діяльності 
підприємства на організацію та методику бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94837  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момонт Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та 
технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Можливості використання фасетної системи 
представлення бухгалтерської інформації (підприємствами 
туристичного сектору в умовах диверсифікації їх діяльності)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто проблемні аспекти представлення бухгалтерської 
інформації. Проаналізовано основні переваги та недоліки існуючих 
класифікацій, розглянуто принципово новий підхід до класифікації 
бухгалтерської інформації - фасетний, який дозволяє усунути недоліки 
ієрархічної системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94838  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманська Вікторія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та 
технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технологія роботи в Google 
classroom"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкрито технологію освітнього онлайн-сервісу в 
навчально-виховному процесі вищої школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94839  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миценко Даніїл Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та 
технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Шляхи формування навчальної мотивації студентів в 
процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті підкреслюється важливість цілеспрямованого формування 
навчальної мотивації студентів. Аналізуються шляхи формування 
навчальної мотивації в процесі викладання суспільно-гуманітарних 
дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94840  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманська Вікторія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та 
технологій" Товариство з обмеженою відповідальністю 
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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 "Концепція формування організаційно-економічного 
механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті сформовано та обґрунтовано наукові засади розбудови дієвого 
організаційно-економічного механізму розвитку туристичного 
комплексу держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94841  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна, Бойко Ольга Богданівна  
 
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 "ІКСОДОВІ КЛІЩІ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 

"АСКАНІЯ-НОВА" ІМЕНІ Ф. Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою методу "білого прапора" було зібрано 64 паразитичних 
кліщі і законсервовано для подальшої ідентифікації. За результатами 
досліджень, з використанням бінокулярної лупи і електронної мікроскопії 
було виявлено, що усі зібрані паразити належали до роду  Ixodes.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94842  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галат Марина Владиславівна, Бойко Ольга Богданівна  
 
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 "ІКСОДОФАУНА ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проведеного дослідження було вивчення іксодофауни Шацького 
національного природного парку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94843  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліманський Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕХНОДИЗАЙНСИСТЕМ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система 
документообігу "TDeDOC" ("TDeDOC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створена для автоматизації процесів, пов'язаних із створенням, 
реєстрацією та обробкою документів, їх обліком і контролем 
проходження документів до повного їх виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94844  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв 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 "Додаткові модулі програмного забезпечення 
"Автоматизована інформаційна система "Держбюджет" (АІС "Держбюджет")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Архівні та аналітичні звіти, оновлення проекту та варіанта розпису 
Державного бюджету, оновлення підсистеми обміну даними тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94845  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаткові модулі програмного забезпечення 
"Інформаційно-аналітична система "Місцеві бюджети" (ІАС "Місцеві 
бюджети")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оновлення підсистеми обміну даними, оновлення підсистеми ведення 
звітності, у т. ч. формування звітів у форматі ПЦМ, оновлення 
підсистеми "Соціальні виплати", оновлення підсистем зведення 
розпису на місцевому та державному рівнях, у т. ч. звітів за шаблоном 
Мінфіну тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94846  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетреба Федір Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАН СИСТЕМС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення з роботизації 
(автоматизації) бізнес-процесів, що забезпечують проведення аукціонів 
електроенергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компонент коду, що дозволяє проводити автоматизоване створення та 
проведення фінансового документа, із заповненням відповідних полів 
даними щодо ЄДРПОУ коду контрагента, назви контрагента, коду 
транзакції та суми транзакції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94847  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопілко 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)  Стаття "Становлення інформаційного суспільства та інформаційної 
загрози мережі Інтернет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І. М. Становлення інформаційного суспільства 
та інформаційної загрози мережі Інтернет // Юридичний вісник. - 2017. -  
№ 3 (44). - С. 61-69. 
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Анотація   
Виокремлено новий вид загроз, пов'язаних з інтернетом, а саме ризики, 
що потребують належного реагування держави, проаналізовано 
напрями вдосконалення захисту авторських прав у мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94848  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишновецька Світлана Василівна, Вишновецький Вадим Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Суб'єкти дисциплінарної відповідальності за корупційні 
правопорушення за трудовим законодавством України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецька С. В., Вишновецький В. М. Суб'єкти 
дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення за 
трудовим законодавством України // Юридичний вісник. - 2019. - № 3 (52). - 
С. 101-108. 

 
Анотація   

Узагальнено суб'єктивний склад дисциплінарної відповідальності за 
корупційні провопорушення, що  передбачена трудовим законодавством 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94849  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Ірина Вікторівна, Пивовар Юрій 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)  Стаття "Правова природа індексації пенсій військовослужбовців: 
нормативний підхід визначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар І. В., Пивовар Ю. І. Правова природа 
індексації пенсій військовослужбовців: нормативний підхід визначення // 
Юридичний вісник. - 2019. - № 3 (52). - С. 80-88. 

 
Анотація   

Запропоновано нормативний підхід обґрунтування підстави реалізації 
права громадян (пенсіонерів-військовослужбовців) на включення  
індексації до бази грошового забезпечення при нарахуванні пенсії.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94850  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устинова Ірина 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)  Брошура "Правові засади публічної фінансової діяльності. Практикум 

для студентів спеціальності 081 "Право" освітньо-професійної 
програми "Правознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Правові засади публічної фінансової діяльності : 

практикум / уклад. І. П. Устинова. - К. : НАУ, 2019. - 40 с. 
 
Анотація   

Запропонований практикум включає перелік питань до практичних 
занять з програми навчального курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94851  
 
Дата реєстрації авторського права  18.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусар Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Culture of safety in the field of civil aviation: administrative and 

legal aspects"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано нові види загроз для цивільної авіації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94852  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
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 Reflection" ("Колекція "Reflection")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни Reflection". Збірка включає в себе 56 об'єктів, а саме: труси з 
оригінальною вишивкою "Fatality", "Целуй", "Porno"; комплекти 
спідньої білизни; комплекти спідньої білизни "UNNAMED"; пояси для 
спідньої білизни; боді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94853  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобринець Антон Костянтинович  
 
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 "Проект великого Герба України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94854  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуйко Олена Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій спектаклю "Живые Истории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94855  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Судоргіна Людмила Вікторівна, Завада Яна Вікторівна, Судоргін 

Віктор Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір архітектури  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір архітектури "Проект будівництва православної церкви "Святого 

Духа" на перетині вулиць Флоренції та Ованса Туманяна у 
Дніпровському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94856  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубаєвич 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 "Фітнес проект: Красиве тіло" 
("Красиве тіло")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94857  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасенко Антон Васильович, Фенко Олексій 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)  Мультимедійний курс лекцій "Fundamentals of the building's theory"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Multimedia course of lectures on discipline "Fundamentals of 
the building's theory" for the students trained in the field 19 "Architecture 
and Civil Engineering" (part 1). - Poltava : PoltNTU, 2018. - 58 slides. 

 
Анотація   

Мультимедійний курс лекцій обсягом 58 слайдів висвітлює з 
використанням анімації програмні питання, на основі яких можливе 
засвоєння студентами основ механіки деформованого тіла, основних 
закономірностей, шляхів їх виведення, методів аналізу напружено-
деформованого стану, міцності і стійкості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94858  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінюкова Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування маркетингового інструментарію впровадження 
та просування органічної продукції на споживчі ринки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94859  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасенко Ліна Володимирівна, Литвиненко 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)  Мультимедійний курс лекцій з дисципліни "Планування розвитку територій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко Т. П., Гасенко Л. В. Мультимедійний 
курс лекцій з дисципліни "Планування розвитку територій" : для 
студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 
"Архітектура та будівництво". - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 283 слайди. 

 
Анотація   

В лекціях розкрито загальні засади стратегічного планування розвитку 
територій в Україні і за кордоном, державне регулювання у сфері 
містобудування, обґрунтування ефективних заходів з містобудівного 
розвитку, санацію забудованих земель, просторове планування 
розвитку територій.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94860  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовиченко Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Місце результатів інтелектуальної діяльності у системі 
економічних відносин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94861  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганенко Лілія Федорівна, Дроздов Віктор Володимирович, 
Дорошева Антоніна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Улицы Измаила: история и современность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цыганенко Л. A., Дроздов В. В., Дорошева А. А.  
Улицы Измаила: история и современность. Научно-информационный 
справочник / Л. Ф. Циганенко, В. В. Дроздов, А. А. Дорошева ; под 
общей редакцией Л. Ф. Цыганенко. - Харьков : ООО "Диса плюс", 2017. - 
264 с.  

 
Анотація   

Вперше зібрано та опубліковано інформацію про історію вулиць міста 
Ізмаїла з його заснування (1812 р.) й до 2016 р. (часткове перейменування 
вулиць в рамках програми декомунізації). Книга є суттєвим доробком в 
галузі топоніміки Південної України, дозволяє дослідити специфіку та 
характерні риси, що були притаманні назвам вулиць часів Російської 
імперії, Румунського королівства, Радянського союзу, Незалежної 
України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94862  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Ткачук Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія надання 
рекомендацій при обробленні фотографій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану мовою програмування 
С#, що надає інструменти для надання рекомендації при обробленні 
фотографій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94863  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоркіна Ольга Вікторівна, Волошина Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спросите эксперта: рассеянный склероз и беременность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спросите эксперта: рассеянный склероз и 
беременность / Егоркина О. В., Волошина Н. П. - метод. рекомендации. - 
ФОП "Ожога-Масловський Г. В.". - 47 с. 

 
Анотація   

Розроблені методичні рекомендації для жінок, хворих на розсіяний 
склероз (РС), що стосуються питань планування вагітності, 
ймовірності успадкування дитиною РС, ризиків, пов'язаних з 
вагітністю, пологами, необхідністю відміни препаратів, можливістю 
грудного вигодовування та прогнозів подальшого перебігу 
захворювання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94864  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лубянський Сергій Олександрович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концептуальний 
проект веб-сайту соціальної мережі "World Bars"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Давайте уявимо собі онлайн-світ, в якому ви завжди зможете знайти 
компанію і друзів із спільними інтересами, спілкуватися з ними і 
проводити разом дозвілля, також самому створити затишне місце і 
зібрати компанію товаришів. Представляємо вам World Bars в якому 
все це, і багато іншого, стане можливим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94865  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов 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 (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Леди в белом..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94866  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук (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 малюнків "Гориня та інші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепції, малюнки, що будуть використані для візуальних оформлень 
певних продуктів, речей, анімації чи для інших цілей: Гориня, Джо, 
Фікса, вчителі для Мух та інші, смайли для соц. мережі, дещо з 
сумочок, рюкзаки для велосипедистів тощо. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94867  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Вікторія Володимирівна, Мельников Олександр 

Валерійович, Петренко Ольга 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)  Навчальний посібник "Технологія офсетного плоского друку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пономарьова В. В., Мельников О. В., Петренко О. М. 

Технологія офсетного плоского друку : Навчальний посібник. - Харків. - 
Спільне українсько-німецьке підприємство "Графітех", 2019. - 480 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник "Технологія офсетного плоского друку" для 
первинної підготовки кваліфікованих робітників з професії "Друкар 
офсетного плоского друкування" 2, 3, 4 розрядів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94868  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Іван Володимирович, Париловський Олександр Іванович, 
Коломоєць Дар'я 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)  Науковий твір "Правила судово-ветеринарного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень тварин, постраждалих від жорстокого 
поводження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні питання визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень тварин, постраждалих від жорстокого поводження, для 
проведення судово-ветеринарної експертизи тварин, котрі постраждали 
від жорстокого поводження, передбаченого ст. 299 Кримінального 
кодексу України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94869  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Іван Володимирович, Париловський Олександр Іванович, 
Коломоєць Дар'я 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)  Науковий твір "Обґрунтування питань, що ставляться в ухвалі суду 
та постанові слідчого при призначенні судово-ветеринарної експертизи 
трупа тварини з ознаками насильницької смерті від жорстокого 
поводження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформульовано та обґрунтовано питання, які можуть бути поставлені 
в ухвалі суду та постанові слідчого для проведення судово-
ветеринарної експертизи трупа тварини, смерть якої настала від 
жорстокого поводження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94870  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліхачева Віра Василівна  
 
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)  Збірник усних творів "VAVA LALA#11"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник усних творів, що сприяє гармонійному розвитку дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94871  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Олексій Вікторович, Козел Віктор Миколайович, Дроздова 
Євгенія Анатоліївна, Цивільський Федір Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма формування завдань для тестового контролю 
знань "Exam Generator" (Комп'ютерна програма "Exam Generator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94872  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація обліку. Посібник для самостійного 
вивчення дисципліни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник для самостійного вивчення дисципліни дає можливість 
забезпечити отримання теоретичних знань та практичних навичок з 
дисципліни "Організація обліку".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94873  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Організація обліку. Методичні матеріали виконання 

практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні матеріали виконання практичних робіт для здобувачів 
ступеня вищої освіти "Магістр" містять вправи, розрахункові 
завдання, теоретичні питання для обговорення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94874  
 
Дата реєстрації авторського права  19.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімов Ігор Павлович, Пінчак Володимир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір, створений для сценічного показу "Музична казка "Малятко - 

Левенятко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94875  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стегней Маріанна Іванівна, Іртищева Інна Олександрівна, Гуріна 
Олена Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Financial mechanism of the socio-oriented economic 
development of the black sea region"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Marianna Stehnei, Inna Irtysheva, Olena Gurina 
Financial mechanism of the socio-oriented economic development of the 
black sea region // Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 4. - C. 
202-208. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94876  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Олена Валентинівна, Jadwiga Ratajczak, Гуріна Єлизавета 

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 "Моделювання сталого економічного розвитку регіону 

в контексті соціо-еколого-економічної взаємодії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуріна О. В., Jadwiga Ratajczak, Гуріна Є. Є. 

Моделювання сталого економічного розвитку регіону в контексті 
соціо-еколого-економічної взаємодії // Механізми стимулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів в умовах трансформації, 
2019. - С. 153-176. 

 
Анотація   

Визначено роль регіонів у забезпеченні сталого економічного розвитку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94877  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельніченко Сергій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій короткометражного анімаційного фільму "Стрічка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94878  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудко Анна Сергіївна  
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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 короткометражного анімаційного фільму "Глибока вода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94879  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапатова Марія 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)  Сценарій короткометражного анімаційного фільму "Емпатія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94880  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Юрій Костянтинович, Карпенко Руслан Володимирович, 
Гринчишин Григорій Миколайович, Руденко Олег Анатолійович  

 
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 "GalFrost"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень  являє собою зображення слова "GalFrost" 
у кількості п'ятьох створених авторами зображень і призначена для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94881  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Юрій Костянтинович, Карпенко Руслан Володимирович, 

Гринчишин Григорій Миколайович, Руденко Олег Анатолійович  
 
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 "AgroFrutica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень  являє собою зображення слова 
"AgroFrutica" у кількості п'ятьох створених авторами зображень і 
призначена для використання як торгових марок, знаків для товарів і 
послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94882  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дурнєв Олексій 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 "Логотип "Дурнев Смотрит Сториз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94883  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник Максим Миколайович, Цукан Оксана Миколаївна, Россіхін 

Василь Васильович, Безсонов Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Jean 

Monnet Module "EU Digital Single Market: Policy, Integration and 
Harmonization" ("МОДУЛЬ EUDISIM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Загальною метою модуля є вивчення та дослідження цифрової 
трансформації, найкращих ідей та практик диджиталізації, сприяння 
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розвитку інноваційного співробітництва України та ЄС. Модуль 
сприятиме зближенню України з ЄС, що випливає зі Стратегічної 
рамки європейського співробітництва в освіті та навчанні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94884  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш 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 "Концепція Закону України про 
діяльність таксі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтована актуальність створення нових технологій ведення 
таксомоторного бізнесу. Показано, як змінити структури таксі у зв'язку 
з широким розвитком інтернет-технологій, в тому числі мобільних 
додатків виклику таксі, змінити ролі диспетчерських центрів і способи 
організації поїздки таксі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94885  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басараб Володимир Ярославович, Баланюк Іван Федорович, Якубів 
Валентина Михайлівна, Шеленко Діана Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Басараб В. Я. Бухгалтерський облік: у схемах і 
таблицях / В. Я. Басараб, І. Ф. Баланюк, В. М. Якубів, Д. І. Шеленко. - 
Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. - 240 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, 
питання для самоперевірки, тести для підсумкового контролю знань, 
тематичні кросворди, задачі, приклади розв'язку типових завдань, 
програмові вимоги, план рахунків бухгалтерського обліку і список 
використаної літератури. Призначений для учнів ПТНЗ та студентів 
закладів вищої освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94886  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеленко Діана 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 "Сільськогосподарські підприємства Івано-
Франківського Прикарпаття після реформи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто сучасний стан сільськогосподарських 
підприємств Івано-Франківської області, створених внаслідок аграрної 
і земельної реформ. Обґрунтовано науково-прикладні засади 
підвищення соціально-економічної результативності їх подальшого 
розвитку на основі системного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94887  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеленко Діана 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 "Організаційно-правові форми сільськогосподарських 
підприємств в економічному вимірі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено роль та місце організаційно-правових форм 
сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності. 
Розглянуто сучасний стан їх розвитку. Обґрунтовано цільові орієнтири 
та чинники становлення і розвитку укладів. Охарактеризовано поняття 
"організація", "організаційно-правові форми сільськогосподарських 
підприємств".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94888  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Світлана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Відчувай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічний роман "Відчувай", який розповідає про долю дівчини, її 
особисті стосунки, події даного твору відбуваються у ХХІ столітті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94889  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарник Олена 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)  Навчально-методичний посібник "Практикум з економіки 

підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Практикум з економіки підприємства : навчально-

методичний посібник  / уклад. О. А. Гарник. - Умань : Візаві, 2018 р. - 
140 с. 

 
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник є методичним забезпеченням для 
проведення практичних занять з економіки підприємства, 
передбачених навчальним планом підготовки бакалаврів. Посібник 
складений з урахуванням вимог кредитно-модульної системи 
оцінювання та організації навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94890  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жила 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)  Стаття "Лексичні особливості текстів релігійної періодики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жила Т. І. Лексичні особливості текстів релігійної 
періодики // Філологічний часопис. - 2018. - Вип. 1 (11). - С. 43-50. 
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Анотація   
Мета статті - здійснити загальний аналіз лексичного складу текстів 
релігійної християнської періодики. У статті на матеріал публікацій 
газети "Волинські єпархіальні відомості" (2004-2018) здійснено 
класифікацію лексичного складу періодичного релігійного видання. 
Специфіку лексичного складу обумовлює тематика публікацій. 
Релігійна періодика, як і світські медійні видання, демонструє процеси 
активного використання розмовної лексики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94891  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король 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)  Живописний твір "Огродзєнець. Вид на замок. (Польща)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Живописний твір виконаний олійними фарбами на полотні, форматом 
40*60 см. Жанр - пейзаж, зображено зруйнований середньовічний замок 
у високогірному регіоні під назвою польська Юра на півдні Польщі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94892  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король 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)  Живописний твір "Замок Боболіце. (Польща)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Живописний етюд виконаний олійними фарбами на полотні, форматом 
50*60 см. Жанр - пейзаж, зображено замок на території Краковсько-
Ченстоховської Юри в мальовничій місцевості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94893  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король 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)  Живописний твір "На території Огродзєнецького замку. (Польща)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Живописний етюд виконаний олійними фарбами на полотні, форматом 
50*70 см. Жанр - пейзаж, зображено замок з внутрішнього двору. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94894  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король 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)  Живописний твір "Захід сонця на замковій горі. Подзамче. (Польща)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Живописний етюд виконаний олійними фарбами на полотні, форматом 
50*60 см. Жанр - пейзаж, зображено вечірній мотив на замковій горі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94895  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король 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)  Живописний твір "Ранковий замок. Подзамче. (Польща)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Живописний етюд виконаний олійними фарбами на полотні на 
картоні, форматом 36*49 см. Жанр - пейзаж, зображено архітектурний 
мотив з елементами пейзажу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94896  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарудняк Наталя 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 "Образ червоної рути у творчості Олександера Де"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджується рецепція творчості Володимира Івасюка у романі 
Олександра Де "Червона рута". З'ясовуються погляди О. Де на роль 
пісні в житті людини й нації на прикладі образів Петра Байди, 
Володимира Івасюка, Михайла Козака, України. Простежується 
символічне поле образу червоної рути. Фольклорні витоки творчості     
В. Івасюка розглядаються як одна з причин її популярності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94897  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарудняк Наталя 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 "Завжди мій дух к тобі летів (Олександр Де)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснюється загальний огляд творчості О. Де (Олександра Івановича 
Барчука). Звертається увага на віхи в біографії письменника, які 
зумовили пафосну спрямованість художніх творів. Детальніше 
розглядаються тексти, в яких викривається радянська дійсність. 
Досліджується специфіка образу України, який є центральним у 
доробку автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94898  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Інна Григорівна  
 
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 "Психолого-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в 
умовах інклюзивної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончар І. Г. Психолого-педагогічний супровід дітей з 
інвалідністю в умовах інклюзивної освіти / Інноваційна педагогіка. - 
2019. - Вип. 11. - Том 2. - С. 144-148. 

 
Анотація   

Стаття присвячена особливостям психолого-педагогічного супроводу 
дітей з інвалідністю. Встановлено, що психолого-педагогічний супровід 
дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти характеризується як: 
система допомоги, технологія з розвитку потенціалу, комплекс заходів, 
вид взаємостосунків, спеціально створені умови, кінцевою метою яких 
виступає навчання, виховання, розвиток та адаптація дітей з 
інвалідністю відповідно до можливостей власного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94899  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовкун Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Удосконалення державної політики розвитку територіальних 

громад в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто стан та перспективи удосконалення державної 
політики розвитку територіальних громад в Україні. Проаналізовано 
нові підходи до організації сільської економіки, ведення відповідними 
суб'єктами та шляхи для стимулювання бажаних соціально-економічних 
змін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94900  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йовенко Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Еволюція образу героя в українській літературі та його 

інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Йовенко Лариса. Еволюція образу героя в українській 
літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття : 
монографія / Л. Йовенко. - Умань : Вид-во АЛМІ, 2017. - 484 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 
новий підхід до вирішення важливої й актуальної проблеми, що 
полягає у виявленні й розкритті тенденцій розвитку образу героя в 
художніх творах, що вивчалися у середніх навчальних закладах 
упродовж ХХ століття, його інтерпретації в шкільних підручниках 
окресленого періоду та визначенні перспектив упровадження 
виховного потенціалу національного героя української літератури в 
сучасний освітній  процес.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94901  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій лототронного турніру "Улюбленці 
фортуни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94902  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Давидов Сергій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія прогнозування 
успішності стартапів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мовах програмування Java, 
Python, JavaScript, та може бути використана з метою оптимізації 
інвестицій. Запропонована технологія дає можливість підвищити 
точність прогнозування успішності стартапів за рахунок використання 
нейронної мережі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94903  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "СЦЕНАРІЙ ШОКБОЛЬНОГО ТУРНІРУ ТА 
ПРАВИЛА ГРИ "ШОКБОЛ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94904  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Інформаційно-комунікаційні 

технології у професійній діяльності перекладача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний навчально-методичний посібник призначений для студентів- 
магістрів факультету іноземної філології за спеціальністю 035.041 
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94905  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шамлян Каріна Микитівна, Скринник Михайло Антонович, Фльорко 

Лілія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Навчально-

методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

533 

                                                           "Психологія" для студентів заочної форми навчання всіх 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичні рекомендації для виконання 

контрольних робіт з дисципліни "Психологія" для студентів заочної 
форми навчання всіх спеціальностей / Каріна Шамлян, Михайло 
Скринник, Лілія Фльорко. - Львів: 2016. - 52 с. 

 
Анотація   

Твір розрахований на студентів заочної форми навчання. Завдання 
сформульовані так, щоб ознайомити студентів з основою 
проблематикою загальної психології, історією її розвитку та 
напрямами сучасних досліджень. Головна мета - сприяти формуванню 
умінь та навичок, необхідних як у навчанні, професійній діяльності, 
так і в повсякденному житті людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94906  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скринник Михайло Антонович, Фльорко Лілія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 

поради для самостійної роботи студентів з курсу "Філософія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Методичні поради для 

самостійної роботи студентів з курсу "Філософія" (для студентів усіх 
спеціальностей). - Львів: 2009. - 70 с. 

 
Анотація   

Методичні поради допоможуть студентам ефективніше засвоювати 
основні навчальні теми в опрацюванні курсу "Філософія", позаяк 
запропоновані різноманітні види (тести, кросворди, словникові тести 
на встановлення відповідності, рекомендовані теми для підготовки 
есеїв, наукових робіт, доповідей...) для самостійного закріплення 
отриманих знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94907  
 
Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фльорко Лілія Ярославівна, Шикула Олександра Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Навчально-

методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни 
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                                                           "Психологія управління" для студентів заочної форми навчання всіх 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичні рекомендації для виконання 

контрольних робіт з дисципліни "Психологія управління" для 
студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Лілія Фльорко, 
Олександра Шикула. – Львів: 2016. - 30 с. 

 
Анотація   

Твір допоможе студентам ознайомитись з системою уявлень про 
психологічну сторону управлінської діяльності, психологічну основу 
функціонування організацій, сучасними напрацюваннями у сфері 
конфліктології, психології стресу, основ групової взаємодії в 
упралінській діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94908  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарович Надія Василівна, Фльорко Лілія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Навчально-
методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Історія української культури" для студентів спеціальності 
"Психологія" заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичні рекомендації для виконання 
контрольних робіт з дисципліни "Історія української культури" для 
студентів спеціальності "Психологія" заочної форми навчання //                
Н. Лазарович, Л. Фльорко. - Львів: 2016. - 62 с. 

 
Анотація   

Твір допоможе студентам ознайомитись з феноменом української 
культури, основними історичними періодами та закономірностями її 
розвитку; сформувати світоглядне розуміння фундаментальних понять 
і категорій культорологічної думки в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94909  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карачам Туфан  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "One Travel Management"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94910  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсаренко Олена 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)  Графічне зображення "кннОС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський знак для комп'ютерного набору музичного матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94911  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Микола Юрійович, Слюсаренко Олена 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)  Музична збірка "Співаючий Дунай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Співаник, який складається з обробок українських народних пісень та 
хорових творів відомих композиторів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94912  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Микола Васильович, Большаков Володимир Іванович, 
Євсєєва Галина Петрівна, Лисенко Галина Іванівна, Богуславська 
Лариса Георгіївна, Перетокін Андрій Геннадійович, Бабенко 
Валентина Андріївна, Дірявка Юрій Павлович, Волкова Світлана 
Петрівна, Омелян-Скирта Надія Григорівна, Ткач Оксана 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

536 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Історія Придніпровського регіону: 
архітектурно-історичний і промисловий екскурс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94913  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсєєва Галина Петрівна, Савицький Микола Васильович, Єгорова 
Віта Сергіївна, Волкова Світлана Петрівна, Ткач Оксана 
Володимирівна, Колесник Алла Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та традиції українського народного 
житла Придніпровського регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований навчальний посібник з історії українського народного 
житла відзначається широким розмаїттям тем, котрі стосуються 
Придніпровського регіону. Він висловлює питання історії технології 
зведення українського народного житла на території Дніпропетровщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94914  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олена Олегівна, Ахмедова 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 "Проблеми та перспективи розвитку морського та 
прибережного туризму в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано стан розвитку морського та прибережного туризму в 
Україні. Обґрунтовано, що в Україні морський туризм має значний 
потенціал для розвитку. У науковому творі визначено соціальні,  
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економічні, політичні, екологічні та інституціональні проблеми 
розвитку морського та прибережного туризму. Також визначено 
стимулятори та дестимулятори розвитку морського та прибережного 
туризму в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94915  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СЛАВІЯ БОЛЬШОВА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Закоханий принц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94916  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СЛАВІЯ БОЛЬШОВА (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Трояндова Красуня та селезень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94917  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубарєв Євген Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПО 
ПРОВЕДЕННЮ ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою веб-додаток. Працює на основі веб-сервера. 
Функції системи: автоматизація процесу проведення протиепізоотичних 
заходів установами ветеринарної медицини шляхом накопичення та 
зберігання даних в системі з можливістю подальшого пошуку 
інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94918  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька Вікторія Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "V'ideal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94919  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ЯСНОБАЧЕННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94920  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 
СТРАХІВ" ("ЗВІЛЬНЕННЯ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94921  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "USA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94922  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говера Оксана Іванівна  
 
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 "Матриця: 
Унікальний рекламний код" ("Унікальний рекламний код")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальний рекламний код (далі - УРК, код) - це матриця, яка 
складається із семи стовпчиків. Об'єднавши початок фрази із першої 
колонки з будь-яким її продовженням у другій-шостій і закінченням у 
сьомій, користувачі отримують готове рекламне звернення. Цей УРК 
дасть можливість практикам-рекламістам та маркетологам швидко і 
оперативно скласти рекламне звернення для просування товару/ 
послуги/особи. УРК орієнтований на широку аудиторію, може бути 
використаний у навчальному процесі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94923  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "UKRAINE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94924  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Вибір творчого шляху" 
("ВИБІР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94925  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Олексій Гаррійович  
 
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 малюнків "Demchenko"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка малюнків "Demchenko", яка включає в себе твори: "New 
LaHOT_Classic_20may19", "New LaHOT_dotted_20may19", "New 
LaHOT ribbed 20may19", "New LaHOT ul thin 20may19", "Unitex  3+1 
big dotted-1", "Unitex 3+1 classic-1", "Unitex 3+1 Flash Touch new-1", 
"Unitex 3+1 ulthin-1".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94926  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винославська-Буковинська Діана Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Переклад українською мовою казкової повісті 
"Маленький принц" французького письменника Антуана де Сент-
Екзюпері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94927  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевкун Марія Вікторівна, Давиденко Оксана 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 "Авторська просвітницько-профілактична 
програма з елементами корекції емоційних станів "Матриця здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі надана комплексна розробка використання психологічних 
знань щодо збереження та зміцнення здоров'я особистості. Програма 
передбачає підвищення обізнаності громадян України щодо 
покращення фізичного та морально-психологічного стану людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94928  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ірина Іванівна  
 
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)  Постановка вистави для дітей "Обережно! Злий Лев!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94929  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Михайлович, Вачевський Назар Романович  
 
Повне ім'я 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 "Наше общество"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі піднімається проблематика порушення особистого простору 
людини, що, на думку авторів, притаманно сьогоднішньому 
суспільству.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94930  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилко Наталія Миколаївна, Цалко Тетяна Ростиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оцінка рівня інноваційного розвитку підприємства-
експонента"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано поняття "інноваційного розвитку 
підприємства". На основі опрацьованих наукових праць українських 
та зарубіжних вчених, присвячених дослідженню оцінки інноваційного 
розвитку, з урахуванням участі підприємства-експонента у виставковій 
діяльності, зосереджено увагу на основних чинниках його інноваційної 
спрямованості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94931  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Анатолій Миколайович, Бухарєв Владислав Вікторович  
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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 "Законність у діяльності правоохоронних органів 
України як основа правопорядку в державі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куліш А. М., Бухарєв В. В. Законність у діяльності 
правоохоронних органів України як основа правопорядку в державі // 
Visegrad Journal on Human Rights. - 2019. -  № 3. Ч. 1. - С 152-157. 

 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню питання дотримання законності в 
діяльності правоохоронних органів України як основи правопорядку в 
державі. Розкрито окремі аспекти законної діяльності органів поліції 
Німеччини та зроблено висновок про можливість їх використання в 
Україні до всіх правоохоронних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94932  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко 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)  Наукова стаття "До питання класифікації критеріїв оцінювання 
ефективності правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-
економічну безпеку держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрійченко Н. С. До питання класифікації критеріїв 
оцінювання ефективності правоохоронних органів, які забезпечують 
фінансово-економічну безпеку держави // Правові горизонти. - 2019. - 
Випуск 14 (27). - С. 49-54. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню існуючих класифікацій критеріїв 
оцінювання ефективності правоохоронних органів, які забезпечують 
фінансово-економічну безпеку держави. Розглянуто статистичні та 
динамічні, ціннісно-раціональні, цілераціональні та прагматичні, 
функціональні, діяльнісні та витратні, внутрішні та зовнішні, загальні 
та спеціальні критерії. Обґрунтовано перелік критеріїв, за якими слід 
оцінювати діяльності зазначених правоохоронних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94933  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Анатолій Миколайович, Рєзнік Олег Миколайович, Миколенко 

Наталія Станіславівна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

544 

Повне ім'я або повне офіційне  
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 внутрішньої оцінки 

ефективності діяльності правоохоронних органів як суб'єктів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куліш А. М., Рєзнік О. М., Миколенко Н. С. 

Особливості проведення внутрішньої оцінки ефективності діяльності 
правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення фінансово-
економічної безпеки держави // Правові горизонти. - 2018. - № 13 (26). - 
С. 72-78. 

 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу визначення особливостей оцінки 
ефективності діяльності правоохоронних органів як суб'єктів, що 
забезпечують фінансово-економічну безпеку України. Виділено 
критерії-показники оцінки ефективності діяльності правоохоронних 
органів, які можуть стати основою моделі оцінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94934  
 
Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко 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)  Наукова стаття "Адміністративно-правові форми оцінювання 

ефективності правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення 
фінансово-економічної безпеки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрійченко Н. С. Адміністративно-правові форми 

оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб'єктів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки України // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". - 
2019. - № 56. Том 2. - С. 7-11. 

 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню адміністративно-правових форм 
оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб'єктів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Сформульовано 
авторське визначення "адміністративно-правові форми оцінювання 
ефективності діяльності правоохоронних органів як суб'єктів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки України" та 
запропоновано їх класифікацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94935  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Анатолій Миколайович, Петренко Віталіна 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 "Громадська думка як зовнішній фактор оцінювання 
ефективності діяльності правоохоронних органів як суб'єктів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куліш А. М., Петренко В. О. Громадська думка як 
зовнішній фактор оцінювання ефективності діяльності правоохоронних 
органів як суб'єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки 
України // Правові горизонти. - 2019. - № 14 (27). - С. 103-109. 

 
Анотація   

В статті висвітлено роль громадської думки для держави як зовнішнього 
фактора оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів 
як суб'єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. 
Визначено фактори, які впливають на формування громадської думки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94936  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації з 
дисципліни "Комп'ютерна графіка (3D моделювання)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни 
"Комп'ютерна графіка (3D моделювання) студентам ЗВО, включає в 
себе теоретичні відомості, контрольні приклади, питання для самоконтролю. 
Завдання мають різний рівень складності, що дозволяє стимулювати 
пізнавальну активність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94937  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перунова Олена Миколаївна  
 
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 "Складники процесуальної 
форми цивільного судочинства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній статті був проведений аналіз складу процесуальної форми 
цивільного судочинства. Визначено поняття процесуальної форми, а 
саме вона являє складну стадійну структуру (конструкцію), підкріплену 
певними правовими категоріями, без яких не може здійснюватися 
судом і учасниками цивільного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94938  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєвська Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму  "Слоуни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слоуни - вигадані персонажі в уяві автора. Слоуни - дуже милі й 
повільні створіння, вони ходять перевальцем, мають дуже глибокий 
естетичний смак й мають надто гостре почуття гумору. Як каже про 
них сам автор: "Слоуни схожі одночасно й на слонів і на сардельки. Ще 
вони дуже схожі на мішки з борошном. Тільки чомусь у цих мішків 
повиростали хоботи".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94939  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Аліна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Метаморфические ассоциативные карты 
"Денежные ловушки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Метаморфічні асоціативні карти "Денежные ловушки" призначені  для 
роботи з фінансовими запитами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94940  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Літвінова Олена Вячеславна, Деренська 
Яна Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка та управління ризиками в наукових 
дослідженнях: навчальний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В. Оцінка та управління ризиками в 
наукових дослідженнях : навч. пос. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, 
Я. М. Деренська. - Х. : НФаУ, 2019. - 204 с. 

 
Анотація   

Фармацевтична галузь є особливою, зважаючи на глибину своєї 
залежності від наукомісткості й ефективності фундаментальних 
досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94941  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Валентин Григорович, Грищенко Іван Михайлович, 
Воронкова Таїсія Євгенівна, Денисенко Микола Павлович, Крейдич 
Ірина Миколаївна, Бондаренко Євген Валентинович, Палиця 
Святослав Вікторович, Бреус Світлана Василівна, Федоренко 
Станіслав Валентинович, Грищенко Андрій Іванович, Янковець 
Тетяна Миколаївна, Шацька Зорина Ярославівна, Махиня Роман 
Анатолійович, Пясківська Марія Станіславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інвестування в Україні в умовах глобалізації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інвестування в Україні в умовах глобалізації : 
монографія/ [Федоренко В. Г., Грищенко І. М., Воронкова Т. Є., 
Денисенко М. П., Крейдич І. М., Бондаренко Є. В., Палиця С. В.,              
Бреус С. В., Янковець Т. М., Шацька З. Я., Федоренко С. В., Грищенко А. І., 
Махина Р. А., Пясківська М. С.] ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, 
Т. Є Воронкової. - К. : ТОВ "ДКС центр", 2016. - 324 с. 
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Анотація   
Висвітлено теоретичні основи розвитку світового господарства в 
економічних аспектах глобальних проблем. Визначено роль 
міжнародних економічних організацій в економічному співавторстві і 
регулюванні економічних відносин, роль держави в регулюванні 
інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94942  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольшанська Олександра Володимирівна, Борецька Наталя Петрівна, 
Денисенко Микола Павлович, Мельник Альона Олексіївна, Скрипник 
Маргарита Іванівна, Бугас Валерій Васильович, Воронкова Таїсія Євгенівна, 
Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, Бреус Світлана Василівна, 
Бугас Василій Валерійович, Булах Тетяна Миколаївна, Бунда Ольга 
Миколаївна, Григоревська Олена Олександрівна, Зінченко Олена 
Володимирівна, Кабанов Володимир Григорович, Матюха Микола 
Миколайович, Пальчук Олена Ігорівна, Радіонова Наталія Йосипівна, 
Сербенівська Аліна Юріївна, Хаустова Євгенія Борисівна, Шацька 
Зорина Ярославівна, Янковець Тетяна Миколаївна, Карпенко Олена 
Олександрівна, Кудлаєнко Світлана Володимирівна, Новікова Ірина 
Евгенівна, Бродюк Ірина Василівна, Ольшанський Гліб Владиславович, 
Мічурін Віктор Олександрович, Приліпко Ганна Сергіївна, Приліпко 
Олександр Володимирович, Гісса Марія Володимирівна, Кисіль Вікторія 
Олексіївна, Парчинська 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)  Монографія "Ефективність діяльності підприємств в умовах 
глобалізаційних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ефективність діяльності підприємств в умовах 
глобалізаційних процесів : монографія / за ред. О. В. Ольшанської,            
А. О. Мельник, Т. М. Янковець. - К. : КНУТД, 2016. - 390 с. 

 
Анотація   

В монографії розглянуто теоретико-методологічні основи розвитку 
бізнес-середовища підприємств та організацій в умовах глобалізаційних 
процесів, питання ефективності управління, економічної безпеки, 
використання нематеріальних активів, значення обліку, контролю та 
аналізу ефективності діяльності підприємств та організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94943  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Валентин Григорович, Грищенко Іван Михайлович, 

Новікова Ольга Федорівна, Ольшанська Олександра Володимирівна, 
Мельник Альона Олексіївна, Воронкова Таїсія Євгенівна, Денисенко 
Микола Павлович, Фащевський Михайло Іванович, Махиня Роман 
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                                                            Анатолійович, Джинчарадзе Наталія Гаврилівна, Гайдуцький Іван 
Павлович, Борецька Наталя Петрівна, Малютін Олег Кирилович, 
Бреус Світлана Василівна, Палиця Святослав Вікторович, Федоренко 
Станіслав Валентинович, Грищенко Андрій Іванович, Янковець 
Тетяна Миколаївна, Шацька Зорина Ярославівна, Фокіна-Мезенцева 
Катерина Володимирівна, Сидорчук Ористлава Романівна, Кузнецова 
Анна Ігорівна, Пінчук Юрій Борисович, Пясківська Марія Станіславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Економічна безпека України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економічна безпека України : монографія/ [Федоренко В. Г., 

Грищенко І. М., Новікова О. Ф, Ольшанська О. В., Мельник А. О., 
Воронкова Т. Є., Денисенко М. П., Фащевський М. І., Махиня Р. А., 
Джинчарадзе Н. Г., Гайдуцький І. П., Борецька Н. П., Малютін О. К., 
Бреус С. В., Палиця С. В., Федоренко С. В., Грищенко А. І., Янковець Т. М., 
Шацька З. Я., Фокіна-Мезенцева К. В., Сидорчук О. Г., Кузнецова А. І., 
Пінчук Ю. Б., Пясківська М. С.] ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, 
Т. Є Воронкової. - К. : ТОВ "ДКС центр", 2017. - 380 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні основи формування системи 
економічної безпеки, детермінанти її розвитку. В роботі особливу увагу 
приділено впливу геоекономічних чинників на економічну безпеку 
держави в умовах глобалізації та елімінування негативного впливу 
світових криз на економічну безпеку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94944  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Валентин Григорович, Грищенко Іван Михайлович, 

Новікова Ольга Федорівна, Ольшанська Олександра Володимирівна, 
Мельник Альона Олексіївна, Воронкова Таїсія Євгенівна, Денисенко 
Микола Павлович, Войтович Радмила Василівна, Черкасов Андрій 
Васильович, Власов Володимир Іванович, Палиця Святослав 
Вікторович, Федоренко Станіслав Валентинович, Грищенко Андрій 
Іванович, Янковець Тетяна Миколаївна, Шацька Зорина Ярославівна, 
Патика Наталія Іванівна, Панькова Оксана Володимирівна, Боков 
Олександр Віталійович, Бокова Світлана Миколаївна, Пінчук Юрій 
Борисович, Гайдуцький Андрій Павлович, Пясківська Марія 
Станіславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка України в глобальному і внутрішньому 

вимірі : монографія/ [Федоренко В. Г., Грищенко І. М., Новікова О. Ф,  
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                                                           Ольшанська О. В., Мельник А. О., Воронкова Т. Є., Денисенко М. П., 
Войтович Р. В., Черкасов А. В., Власов В. І., Палиця С. В., Федоренко С. В., 
Грищенко А. І., Янковець Т. М., Шацька З. Я., Патика Н. І., Панькова 
О., Боков О. В., Бокова С. М., Пінчук Ю. Б., Гайдуцький І. П., 
Пясківська М. С.] ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є Ворон-
кової. - К. : ТОВ "ДКС центр", 2017. - 344 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні основи розвитку світового господарства, форм 
міжнародних економічних відносин в економічних аспектах глобальних 
проблем. Досліджено проблему щодо перспектив розвитку глобалізації 
в контексті четвертої промислової революції і її соціально-економічних 
наслідків в регулюванні міжнародних економічних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94945  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Микола Павлович, Ольшанська Олександра Володимирівна, 
Мельник Альона Олексіївна, Борецька Наталя Петрівна, Мігус Ірина 
Петрівна, Рустамбеков Гаджиага, Натрошвілі Світлана Геннадіївна, 
Тітаренко Галина Борисівна, Бистряков Ігор Костянтинович, 
Воронкова Таїсія Євгенівна, Бугас Валерій Васильович, Шацька 
Зорина Ярославівна, Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, 
Будякова Олена Юріївна, Бугас Василій Валерійович, Толкачева 
Евгенія Григорівна, Липская Анна Олегівна, Ліщук Вікторія Вікторівна, 
Клиновий Дмитро Віталійович, Петрівська Ірина Олегівна, Дадашев 
Ельмар, Коваль Яна Сергіївна, Бреус Світлана Василівна, Зимбалевська 
Юлія Вікторівна, Костинець Валерія Володимирівна, Костинець Юлія 
Володимирівна, Ніфатова Олена Михайлівна, Крапівіна Ганна 
Олександрівна, Янковець Тетяна Миколаївна, Хаустова Євгенія 
Борисівна, Шульга Валентина Миколаївна, Бабіна Наталія Олександрівна, 
Натрошвілі Георгій Робертович, Бабіна Тетяна Геннадіївна, Предко 
Ірина Юріївна, Тітаренко Олександра Володимирівна, Якушко Павло 
Сергійович, Григорчук Дарина Вікторівна, Кузьменчук Ірина 
Василівна, Новіков Дмитро Вікторович, Мамедова Егяна  

 
Повне ім'я або 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 "Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва : 
монографія/ за ред. д. е. н., проф. М. П. Денисенка. - К. : ТОВ "ДКС 
центр", 2019. - 464 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні основи детермінантів розвитку бізнес-
середовища підприємств, організацій, закладів вищої освіти в 
економічних, соціальних та інформаційних аспектах. Особливу увагу 
приділено механізму забезпечення сталого розвитку підприємницьких 
структур;  безпековим проблемам розвитку підприємництва.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94946  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Валентин Григорович, Грищенко Іван Михайлович, 
Бондаренко Євген Валентинович, Новікова Ольга Федорівна, 
Ольшанська Олександра Володимирівна, Мельник Альона Олексіївна, 
Воронкова Таїсія Євгенівна, Денисенко Микола Павлович, Войтович 
Радмила Василівна, Гайдуцький Андрій Павлович, Палиця Святослав 
Вікторович, Федоренко Станіслав Валентинович, Грищенко Андрій 
Іванович, Янковець Тетяна Миколаївна, Шацька Зорина Ярославівна, 
Патика Наталія Іванівна, Панькова Оксана Володимирівна, Заплітна 
Тетяна Ігорівна, Василенко Леся Петрівна, Левішченко Олена 
Степанівна, Пясківська Марія Станіславівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ukraine in the global economy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ukraine in the global economy : monograph / [Fedorenko V., 
Gryshchenko L., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., Melnyk A., 
Voronkova T., Denysenko N., Voytovych R., Gaidutskiy A., Palytsya S., 
Fedorenko S., Gryshchenko A., Iankovets T., Shatskaya Z., Patyka N., 
Pan'kova O., Zaplitna T., Vasilenko L., Levishchenko O., Pyaskivska M.]; 
edit. V. Fedorenko, I. Gryshchenko, T. Voronkova. - K. : "ДКС центр" Ltd, 
2017. - 300 p. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94947  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Валентин Григорович, Грищенко Іван Михайлович, 
Бондаренко Євген Валентинович, Новікова Ольга Федорівна, 
Ольшанська Олександра Володимирівна, Мельник Альона Олексіївна, 
Воронкова Таїсія Євгенівна, Денисенко Микола Павлович, Борецька 
Наталя Петрівна, Палиця Святослав Вікторович, Федоренко Станіслав 
Валентинович, Грищенко Андрій Іванович, Шацька Зорина Ярославівна, 
Козак Людмила Юріївна, Пінчук Юрій Борисович, Фокіна-Мезенцева 
Катерина Володимирівна, Сидорчук Ористлава Романівна, Бреус 
Світлана Василівна, Кузнецова Анна Ігорівна, Левішченко Олена 
Володимирівна, Пясківська Марія Станіславівна, Будагіан Віолетта 
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)  Монографія "Economic processes in safety measurement"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Economic processes in safety measurement : monograph / 
[Fedorenko V., Gryshchenko I., Bondarenko I., Novikova O., Olshanska A., 
Melnyk A., Voronkova T., Denysenko N., Boretskaya N., Palytsya S., 
Fedorenko S., Gryshchenko A., Shatskaya Z., Breus S., Sydorchuk O., 
Fokina-Mezentseva K., Kozak L., Kuzhetsova A., Pinchuk Yu., 
Levishchenko O., Pyaskivska M., Budagian V.] ; edit. V. Fedorenko,                 
I. Gryshchenko, T. Voronkova - K. : "DKS Tsentr" Ltd, 2018. - 264 p. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94948  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Марія Андріївна, Авчіннікова Галина Дмитрівна, Казак 
Юлія Юріївна, Ставчук Наталія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Німецька мова для ОС "бакалавр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Німецька мова для ОС "бакалавр" : навчальний 
посібник / уклад. : М. А. Кирилюк, Г. Д. Авчіннікова, Ю. Ю. Казак,          
Н. В. Ставчук. - Умань : Візаві, 2018. - 126 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник укладено на засадах кредитно-трансферної 
системи навчання. Призначається для студентів ОС "бакалавр" на 
заключному етапі вивчення німецької мови як спеціалізації після 
англійської.  У посібнику поєднується модульний матеріал, розрахований 
на опрацювання в аудиторний час, та матеріал, вміщений у додатках, 
для самостійного опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94949  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрижакова Діна Юріївна, Вероні Вікторія 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)  Короткий опис проекту "Щаслива дитина - успішна країна!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

553 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94950  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надєляєв Ілля Миколайович, Коваленко Наталія Миколаївна, 
Семенова Тетяна Михайлівна, Українцева Надія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації щодо проведення загально колежанського заходу 
"Енергетичний марафон" (Сценарій)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій спрямований на поглиблення, узагальнення й закріплення 
знань студентів з питань енергозабезпечення. Проведення заходу з 
енергозбереження виховує свідому любов і гордість до професії, 
професіоналізм, відповідальність, зацікавленість та формує навички 
колективної праці в поєднанні з індивідуальною, надає вмінь 
аналізувати матеріал і робити самостійні висновки, розвиває 
комунікативні здібності студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94951  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгун Ольга Володимирівна  
 
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-автобіографія "Живу на границе двух миров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94952  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Оксана Михайлівна  
 
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 телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Формат телевізійної передачі 
"Паломниця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94953  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Оксана Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійної передачі "Паломниця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94954  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олександр 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)  Синопсис фільму "Музика воїна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94955  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галкін Лук'ян Євгенович  
 
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)  Сценарій повнометражного документального фільму "Україна за 
кадром"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія новел про жителів міст-примар, через долю яких досліджується і 
відкривається проблематика цього явища в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94956  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нейман Єва Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "Привоз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм "Привоз" документує життя одного з найстаріших і найбільших 
базарів Європи. Пристрасті по обидва боки прилавків, сни вантажників, 
таємні мрії продавчинь риби; розмислами про світобудову і сенс життя 
ділиться базарна охорона й очільник барахолки. Що було, що є, що 
буде - циганські гарантії, "дуже точна вага" і щедрі порції на пробу. На 
Привозі представлені усі прошарки населення, що є у місті. 
Представлені й виявлені! Сюди приходять всі, і кожен знаходить щось 
для себе. Хто шукає див - метаморфоз - перетворень у долі, людській 
душі й часі - теж не піде звідси із порожніми руками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94957  
 
Дата реєстрації авторського права  23.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Параниця Надія 

Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття " Financial sustainability modelling and estimation of the public 

joint-stock company "National shareholder company "Naftogaz of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: V. M. Kraevsky, N. V. Paranytsia.  Financial 

sustainability modelling and estimation of the public joint-stock company  
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                                                           "National shareholder company "Naftogaz of Ukraine" // Економічний 
вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. - 2019. - Випуск 3. - С. 
110-117. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94958  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Трофименко Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Orthodontic treatment of patients with disorders of 

swallowing and speech functions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
Монографія містить результати лікування пацієнтів із зубощелепними 
аномаліями та порушенням функцій ковтання та мовлення. Особливу 
увагу приділено розробленому авторами "Способу корекції 
неправильного положення під час ковтання та мовлення".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94959  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Микола Олексійович, Бєльчев Павло Васильович, Рубцова 

Наталя Миколаївна, 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)  Навчальний посібник "Збірник задач з математичного аналізу. 

Частина I"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Збірник задач з математичного аналізу : навч. посіб. 

для студ. вищих навчальних закладів. Частина І / М. О. Рубцов,            
П. В. Бєльчев, Н. М. Рубцова, О. В. Стрілець. За загальною редакцією 
М. О. Рубцова. - Мелітополь : ФОП Т. В. Однорог, 2019. - 700 с. 

 
Анотація   

Збірник містить наступні розділи математичного аналізу : основні 
поняття множин і послідовностей, функція, диференціальне числення 
функції однієї змінної, застосування похідної. Посібник призначений 
для бакалаврів, магістрів, викладачів математичних та технічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94960  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Карасюнок Анна Євгеніївна, Білоус 
Алевтина 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 "Базовий курс з ортодонтії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
У навчальному посібнику викладені матеріали щодо оптимізації 
вивчення актуальних в академічному й науково-практичному аспектах 
питань ортодонтії. У виданні в ілюстративній формі представлені 
матеріали, що стосуються розділів загальної й приватної ортодонтії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94961  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комзюк Володимир Трохимович, Кононенко Юрій Степанович, 
Дробот Жанна Анатоліївна, Парамонова 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)  Посібник "Навчально-методичний посібник для студентів 2-го курсу 
заочної форми навчання ОС "Магістр" спеціальності 081 "Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник має на меті допомогти засвоїти 
дисципліни студентам спеціальності 081 "Право", які навчаються на       
2-му курсі ОС "Магістр" заочної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94962  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Соловей Ксенія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Деякі аспекти оптимізації ортодонтичної ретенції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
У монографії висвітлені питання морфологічних та функціональних 
особливостей стану зубощелепної системи у дівчат-підлітків із 
порушенням репродуктивного здоров'я, запропонований алгоритм їх 
ортодонтичного лікування та проведена оцінка функціональної 
корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94963  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Ляховська Анастасія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Оптимізація методів ортодонтичного лікування 
пацієнток підліткового віку із порушенням репродуктивного здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
У монографії висвітлені питання морфологічних та функціональних 
особливостей стану зубощелепної системи у дівчат-підлітків із 
порушенням репродуктивного здоров'я, запропонований алгоритм їх 
ортодонтичного лікування та проведена оцінка запропонованої 
авторами функціональної корекції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94964  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвідь Мирослав Васильович (о. Медвідь Мирослав)  
 
Повне ім'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 "Знав я, знав і Бог" Драматичні події в гирлі ріки Міссісіпі, що 
змінили майбутнє"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: о. Медвідь Мирослав. Знав я, знав і Бог. Драматичні 
події в гирлі ріки Міссісіпі, що змінили майбутнє. / Передм. Д. В. Степовика. - 
К. : Вид-во "Дніпро", 2017. - 416 с. - іл. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94965  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Оксана Іллівна, Баранова Алла Ігорівна, Ніколаєва Тетяна 
Ігорівна, Давиденко Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція повсякденного 
чоловічого одягу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція повсякденного одягу призначена для чоловіків молодіжної 
вікової групи. Колекція складається з 5 комплектів. Кожний комплект 
виконаний за мотивами творчих робіт Малевича. На сорочках 
виконані стилізовані супрематичні композиції з рівновеликих 
геометричних фігур різного кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94966  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юраков Олександр Дмитрович, Волкомор Віталій 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 "Колыбельная Софьи" ("Колыбельная" (Колискова)")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня складається з трьох куплетів і приспіву, причому приспів після 
першого куплету і другого куплету однакові, а приспів після третього 
куплету інший. Присвята донечці Софійці, яку тато дуже любить.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94967  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяченко Костянтин Леонідович, Костюк Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Маркетинговий аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів, що 
застосовуються при лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму 
(методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто проведене дослідження тенденцій та перспектив 
розвитку ринку лікарських засобів для лікування бронхіальної астми у 
дітей в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94968  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпачова Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник лекцій науково-практичного характеру "Курс лекцій з 
Міжнародних стандартів фінансової звітності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник лекцій складається з таких курсів: концептуальна основа 
МСФЗ 2; базові стандарти обліку; визначення необоротних активів; 
облік фінансових інструментів; консолідація фінансової звітності; 
розрахунки з працівниками; стандарти для акційних компаній; 
галузеві стандарти; розкриття інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94969  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєва Ольга Анатоліївна  
 
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 науково-практичного характеру 
"Концепція "Інтегрована система для інформаційного забезпечення 
процесів ринку активів (нерухомого та рухомого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вертикально-структурована система даних про активи та 
горизонтально-розподілені регламенти формування документів для 
будь-якого об'єкта ринку активів, призначена для всіх учасників ринку 
(продавець, покупець, розробник) від стадії розвитку до N-го обігу 
майнових прав.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94970  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Тетяна Анатоліївна, Токарєва Тетяна Станіславівна  
 
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 "Навчально-методичні матеріали 

для підготовки до державної атестації за освітнім рівнем "бакалавр" 
(спеціальність 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька); 
спеціальність 014.02 Середня освіта. Предметна спеціалізація 014.02 
Середня освіта. Мова і література (німецька)). Освітньо-професійна 
програма: Середня освіта. Мова і література (німецька та англійська)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94971  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шлєіна Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У 

ВИЩІЙ ОСВІТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито зміст понять "компетенція", "компетентність", 
"компетентнісний підхід", сутність компетентнісного підходу на  
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сучасному етапі підготовки майбутніх фахівців під час навчання у 
вищому навчальному закладі. Особливу увагу приділено розгляду 
зазначених термінів у соціально-педагогічному контексті. На основі 
теоретичного аналізу наголошено на тому, що всі запропоновані 
науковцями визначення не суперечать один одному, а є 
взаємодоповнюючими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94972  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шлєіна Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розвиток навчальної самостійності майбутніх 
економістів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова за 
професійним спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються принципи та педагогічні умови розвитку 
навчальної самостійності як складника професійної компетенції 
майбутніх економістів у процесі вивчення ними дисципліни 
"Українська мова за професійним спрямуванням" у виші. Автор на 
основі окремих результатів дослідження лабораторії моніторингу 
якості освітньої діяльності розвиває дидактичні умови самостійної 
роботи студентів та її роль у підготовці майбутніх економістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94973  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шлєіна Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мова у контексті глобалізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено вплив глобалізаційних процесів на мовні відносини як в 
окремих державах, так й у світі в цілому, визначено такі наслідки 
глобалізації як американізація, проблеми збереження етномовної 
ідентичності, пошуку мов міжнаціонального спілкування в процесі 
політичного, економічного, кроскультурного діалогів. Зроблено акцент 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

563 

на векторах державного регулювання мовних відносин в умовах 
глобалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94974  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Гражданское 
общество и государство: идея рефлекса (Основы теории гуманизма)" 
("Идея рефлекса")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі викладена філософська концепція її автора. В першій частині 
книги пояснюється те, як влаштований наш Всесвіт. В другій - як 
повинно відбуватись виникнення та формування духовних потреб. 
Третя - присвячена обґрунтуванню такого співвідношення 
можливостей держави (чиновника) та громадянського суспільства 
(громадянина), яке найбільш сприяє самозбереженню людства і яке 
автор називає істинним. Головним ворогом останнього на думку 
автора є бюрократичні регресивні та приватні регресивні монополії, 
які породжують бюрократичну регресивну та приватну регресивну 
експлуатацію та які всі разом знищують спроможність та волю людини 
до життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94975  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шлєіна Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті зазначається, що гендерна культура студентів становить 
суб'єктивно обумовлену систему цінностей, гендерних знань, статево-
рольових норм поведінки, що сприяють реалізації здібностей студентів 
різної статі як рівних соціальних істот, формують гендерні якості  
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особистості шляхом реалізації таких організаційно-педагогічних умов 
як розвиток гендерної компетентності викладача; забезпечення 
гендерно-сензитивного середовища; педагогічної підтримки гендерної 
індивідуальності молоді; організацію гендерної просвіти студентів у 
навчально-виховній діяльності закладу вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94976  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександра Цилія (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проекту "Адвент-календарі для дітей та дорослих (New Year 
Advent Calendar, Адвент-сюрприз, Адвент-приключение, Новогодний 
адвент-календарь, Адвент-шпаргалка)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94977  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко 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)  Науковий твір "МЕЖІ ЛЮДСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ: 
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЯ РЕФЛЕКСІЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено філософсько-освітній аналіз феномену духовності як 
засадничого принципу культурно-освітнього простору особистості та 
основи людського буття. Зазначено, що проблема духовності заслуговує 
особливої уваги у процесі гармонізації культурно-освітнього простору 
особистості, актуалізуючи питання ідеалів, цінностей, смислових та 
духовних орієнтирів людини й суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94978  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко 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)  Науковий твір "AXIOLOGICAL DIMENSIONS OF HARMONIOUS 
RELATIONS IN THE SYSTEM "NATURE-MAN"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізується екологізація свідомості особистості у контексті 
гармонізації культурно-освітнього простору. Акцентовано увагу на 
людиномірності і людиновимірності творення нової парадигми 
спільного світу та трансферу екологічного знання. Концептуалізується 
гармонія природи і людини як стратегічний орієнтир екологізації 
культурно-освітнього простору особистості. Підкреслюється 
важливість звернення до етики природи, коеволюційного світогляду, 
ноосферизації людського мислення та інших детермінант 
антропоекологізації природного простору у процесі становлення 
гармонійної цілісності природи і людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94979  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Енергія сили духу для 
розкриття творчого потенціалу" ("Сила духу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94980  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Світлана Анатоліївна, Михайлова Лілія Володимирівна  
 
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 № 56, 2019 
 

566 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структурно-функціональне моделювання процесу 
ризик-контролю клієнтів щодо можливостей застосування мережевих 
схем у сфері фінансового моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є структурно-функціональне моделювання процесу ризик-
контролю клієнтів щодо можливостей застосування мережевих схем, 
що передбачає визначення послідовності дій, декомпозицію основних 
етапів, спрощення процесу прийняття рішень СПФМ при 
запровадженні ризик-орієнтованого підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94981  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Світлана Анатоліївна, Ковальова Ганна 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 "Структурно-функціональне моделювання процесу 

оцінки та управління комплаєнс-ризиками фінансових установ у сфері 
фінансового моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є структурно-функціональне моделювання процесу оцінки та 
управління комплаєнс-ризиками фінансових установ, що передбачає 
визначення послідовності дій, декомпозицію основних етапів, 
спрощення процесу прийняття рішень в умовах діяльності СПФМ при 
запровадженні ризик-орієнтованого підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94982  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Розкриття творчого 

потенціалу" ("Творчий потенціал")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94983  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулюк Анатолій Георгієвич, Варжапетян Сурен Діасович  
 
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 "Класифікація ятрогенії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована класифікація може бути використана для підвищення 
ефективності діагностики та надання оцінки результатів лікування, 
дозволяючи відокремити якісні характеристики ятрогенії як 
лікарського втручання від її (ятрогенії) результатів або наслідків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94984  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Божа грамота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  94985  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Дорогою щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94986  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулюк Анатолій Георгієвич, Варжапетян Сурен Діасович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Етіо-патогенетична класифікація ятрогенних 
верхньощелепних синуситів стоматогенного походження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована класифікація ятрогенних верхньощелепних синуситів 
стоматогенного походження з різним клінічним перебігом залежно від 
ятрогенної причини на підставі доведення залежності патогенезу та 
особливості клініки призначена для підвищення ефективності діагностики 
клінічних форм стоматогенного верхньощелепного синуситу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94987  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Кола сансари" 
("ПЕРЕВТІЛЕННЯ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94988  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Сумління"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94989  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Озаріння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94990  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "БЛАГОДАТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94991  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OLSVOLD (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 "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Медицина майбутнього" 
("Медицина")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94992  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Правдивий Антон Валерійович  
 
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 "MEDLIFE.PRO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для автоматизації процесів, пов'язаних із 
пошуком лікаря, клініки, діагностичного центру, лабораторії. Також 
база даних призначена для автоматизації процесів запису на прийом до 
працівників медичної сфери. База даних функціонує в автоматизованому 
режимі через веб-форму на відповідному веб-сайті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94993  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Володимир Львович, Кірін Роман Станіславович, 
Коросташова Ірина Миколаївна, Терець Роман Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дистанційний курс "Інтелектуальна власність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До змісту дистанційного курсу входять методичні рекомендації щодо 
його використання; документи планування навчального процесу; 
лекційний матеріал у текстовому вигляді; тести для усіх видів 
контролю рівня знань; практичні завдання; відеозаписи лекцій; 
глосарій термінів, бібліографія та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94994  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк 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 твір наукового характеру "Звіт про проведення 
наукових археологічних досліджень на території Ананьївського та 
Балтського районів Одеської області" ("Звіт про археологічні 
дослідження, проведені Присяжнюком О. М. у 2018 р.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94995  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добролюбська Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія середніх віків. Тематична хрестоматія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Добролюбська Ю. А. Історія середніх віків. Тематична 
хрестоматія. - Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2014. - 232 с. 

 
Анотація   

Основу хрестоматії складають тексти середньовічної епохи, зібрані за 
принципом трьох протиріч (подієвого, історіографічного, жанрового). 
Завдяки принципам відбору такий комплекс стає квазітвором і містить 
(точніше допускає) всі мислимі (і навіть потенційно можливі) версії з 
приводу тих чи інших подій, що створює умови для реального 
навчального діалогу в аудиторії. Документи та історіографічні тексти в 
хрестоматії розташовані відповідно до названих риторичних стратегій: 
сучасник події, нащадок, іноземець та сміхова стратегія, яка приймає 
різні історичні маски і ролі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94996  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добролюбська Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Філософія історії: типи та моделі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Добролюбська Ю. А. Філософія історії: типи та моделі : 
[монографія] / Ю. А. Добролюбська ; наук. ред. А. І. Кавалеров. - Одеса : 
Астропринт. - 2010. - 232 с.  

 
Анотація   

У монографії розглядаються проблеми, пов'язані з типами та моделями 
філософії історії. Особлива увага приділена можливостям застосування 
системного підходу та виділенню когнітивних складових у сучасних 
моделях філософії історії. Дослідження адресоване фахівцям у галузі 
соціальної філософії, філософії історії, теорії та історії історичної науки, 
студентам і аспірантам гуманітарного профілю, а також всім, кого 
цікавлять проблеми методології історичного пізнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94997  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк 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 твір наукового характеру "Звіт про проведення 
наукових археологічних досліджень розвідок із шурфуванням на 
території Балтського району Одеської області" ("Звіт про археологічні 
дослідження, проведені Присяжнюком О. М. у 2017 р.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94998  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлана Садова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій повнометражного художнього фільму "Діти-квіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  94999  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Геннадій 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 "Сан-Франциско"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95000  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Геннадій 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 "Ще раз про кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95001  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Геннадій 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 "У меня родился внук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побажання онукові.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95002  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Геннадій 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 "Алла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня присвячується Аллі Пугачовій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95003  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяк Антоніна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Облікова політика: поняття, принципи, елементи, 

формування комунальними підприємствами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косяк А. П. Облікова політика: поняття, принципи, 

елементи, формування комунальними підприємствами // Комунальне 
господарство міст. - 2017. - № 138. - С. 6-13. 

 
Анотація   

Досліджено визначення поняття "облікова політика". Обґрунтовано 
принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95004  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погудіна Ольга Костянтинівна, Погудіна Андрій Володимирович, 

Лазарев Іван Євгенович, Крицький Дмитро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуалізація та інженерний розрахунок 

рекламного щита на опорі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма побудована як вебдодаток, який виконує функції 
проектування 3D-моделі рекламного щита на опорі та розрахунку: сил, 
що виникатимуть від вітру; згінного моменту; напруження, що 
виникає від дії згінного моменту; моменту опору перетину; площі, 
об'єму, маси щита.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95005  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Альбом ГАТРеда різних видів поліграфічного 
тестування (наочно методичний матеріал)"/ "Альбом ГАТРэда 
различных видов полиграфического тестирования (наглядно методический 
материал)"/ "GATRED album of different types of printing testing (visual 
methodical material)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95006  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко 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)  Літературно-науковий твір "Тесты полиграфного опроса 
психологически-диагностической направленности: "ГАТР"; "ЦЕЛЬ"; 
"ОПАСЕНИЕ"; "ВИНА"; "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95007  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапочка Катерина Вікторівна  
 
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 "Танець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95008  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко 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)  Літературно-науковий твір "Сборник универсальных тестов 
полиграфной проверки при трудоустройстве в кадровой безопасности. 
Для начинающих полиграфологов и экспертов полиграфа 
коммерческих структур" ("Сборник универсальных тестов 
полиграфной проверки при трудоустройстве в кадровой 
безопасности")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95009  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапочка Катерина 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)  Музичний твір з текстом "Мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95010  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оніщенко Ксенія Володимирівна  
 
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 "Сценарій вистави "Це не романтика" 
(за мотивами новели М. Хвильового "Я. Романтика" ("Це не 
романтика")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95011  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
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 короткометражного фільму "Однажды в ночную смену в 
аптеке"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95012  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
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 короткометражного фільму "В обувном магазине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95013  
 
Дата реєстрації авторського права  24.12.2019  
 
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 "Лайкни её"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95014  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяк Антоніна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Основні засоби: поняття, класифікація, вартість, первинний 

облік і документальне оформлення комунальними підприємствами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено теоретичні питання щодо поняття "основні засоби" з 
позиції економічної сутності, діючої практики організації обліку, 
розглянуто класифікацію основних засобів за групами в 
бухгалтерському і податковому обліку, обґрунтовано критерії визнання 
активу і первісної вартості основних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95015  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кот Стах Петрович, Бондар Алла Олександрівна, Стародубець 

Олексій Олександрович, Коцюбенко Ганна 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 науково-методичного характеру "Гігієна 

тварин та ветсанітарія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних занять 
розроблені згідно з навчальною програмою курсу "Гігієна тварин та 
ветсанітарія" для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 
спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної форми 
навчання для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95016  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могильницька Алла Миколаївна, Могильницький Олег 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 "Реалізація методу Сааті аналізу ієрархій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізована мовою програмування Visual Basic в середовищі 
Visual Studio 2019 та може бути використана для обробки результатів 
експертних даних при проведенні аналізу можливих сценаріїв розвитку 
ситуації, розподілу ресурсів, вибору інвестиційного проекту, складанні 
рейтингу клієнтів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95017  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія Федорівна, Остапенко Вікторія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні напрями реформування вищої освіти в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95018  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драчов Олексій 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  "Lifebook "Успішної людини" ("Lifebook")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лайфбук "успішної людини" - це  свого роду карта, нехай не точна, 
нехай це лише начерки … Однак, ця карта дасть людям можливість не 
брести навмання, а формувати в собі ті якості успішної людини, які 
дозволять їм досягати своїх життєво важливих цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95019  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota), Тітова Ольга Миколаївна 
(Titova Olga)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір з ілюстраціями "Колода метафорических 
ассоциативных карт "101 Дверь" ("МАК "101 Дверь")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метафорична універсальна колода "101 Дверь" - унікальний інструмент 
для роботи психологів, арт-терапевтів, коучей, психотерапевтів, бізнес 
тренерів і т. д. Метафоричні асоціативні карти (МАК) "101 Дверь" 
передбачені для роботи з несвідомим - для нагляду внутрішніх блоків, 
для вирішення конфліктів, які вони створюють. При використанні 
метафоричних карт ми звертаємося до безсвідомого, яке, як ми знаємо, 
містить відповіді на багато питань. Карти мають усі переваги майнових 
проективних методів, фактично розширюють терапевтичний арсенал 
спеціалістів. Карти швидко допомагають виявити і усвідомити актуальні 
переробки та потреби, незавершені внутрішні процеси. Працюючи з 
зоровими образами, знімається несвідома цензура, що дуже полегшує 
роботу з внутрішніми безсвідомим конфліктами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95020  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващук Анастасія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Modern English Grammar"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ващук А. О. Modern English Grammar: Сучасна 
граматика англійської мови (в схемах та таблицях) / Ващук А. О. – 
Харків : Друкарня ТОВ "ПромАрт", 2018. - 240 с. 

 
Анотація   

Даний підручник допоможе вивчити граматику англійської мови 
найзручнішим способом тому що він містить схеми та таблиці для 
кращого сприйняття матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95021  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
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)  Науковий твір "Хід росту вільхових деревостанів Українського 

Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір використовується для таксації ходу росту вільхових 
деревостанів Українського Полісся. Твір дозволяє пізнати особливості 
динаміки основних таксаційних показників вільхових деревостанів 
вегетативного походження в лісному фонді України. Науковий твір 
доповнює науково-методичний рівень таксації, впорядкування та 
прогнозування росту і розвитку лісів України. Розроблені таблиці ходу 
росту вільшаних відображають особливості росту досліджуваних 
мішаних насаджень та можуть бути базовим нормативом їх таксації в 
Українському Поліссі й основою під час проектування виробничих 
процесів лісового господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95022  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Моделювання росту березових деревостанів 

Українського Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір використовується для таксації ходу росту березових 
лісів України. Твір дозволяє пізнати особливості динаміки основних 
таксаційних показників березових насаджень в лісному фонді України. 
Науковий твір доповнює науково-методичний рівень таксації, впорядкування 
та прогнозування росту і розвитку лісів України. Твір дозволяє пізнати 
особливості формування продуктивності модальних березових 
деревостанів насіннєвого походження у віці від 10 до 80 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95023  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любімова Інна Мартинівна  
 
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 "Пособие для игры на 

фортепиано "Территория сказки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95024  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Алгоритмічні перетворювачі в інформаційних системах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто принципи побудови алгоритмічних 
перетворювачів, види перетворень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95025  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеслав Віршинський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Чеслав Віршинський. Англійська абетка у віршах та 
чистомовках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Чеслав Віршинський. Англійська абетка у віршах та 
чистомовках"  являє собою вірш українською мовою з використанням 
англійських слів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95026  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "А ты разрушил мир, в котором я жила" ("А ты разрушил")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95027  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Небо как небо, а счастье как счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95028  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Playoff (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Teaching and Learning"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка музичних творів з текстом "Teaching and Learning" одеського 
гурту "Playoff", до якої увійшли 11 музичних творів з текстом, написані 
Смирновим Дмитром Борисовичем (музика і тексти).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95029  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляр Радміла Вікторівна, Скляр Олександр Григорович, Болтянська 
Наталя Іванівна, Мілько Дмитро Олександрович, Болтянський Борис 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Машини, обладнання та їх використання в тваринництві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Машини, обладнання та їх використання в 
тваринництві: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів 
вищої освіти / Р. В. Скляр, О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська, Д. О. Мілько, 
Б. В. Болтянський. - К.: Видавничий дім "Кондор", 2019. - 605 с. - іл. 

 
Анотація   

В підручнику висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації і 
оцінки машин та обладнання для кормоприготування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95030  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Марія Олегівна (Алессандро Ди Мария / Алессандро Ді 
Марія)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Что шепчет океан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія письменниці на ім'я Камілла Стоун, яка втрачає своє натхнення, 
але починає писати книгу, не розуміючи, який в неї фінал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95031  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Віктор 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)  Книга "Позитивная, то есть Научно-организованная, научно-
обоснованная, научно-необходимая, диалектическая Технология 
Познания (исследования) "Социально-экономической деятельности 
Человечества"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі автор пояснює, що таке Інтелектуальний інструмент Пізнання 
соціально-економічної діяльності Людства під назвою Позитивна, 
тобто Науково-організована, науково-обґрунтована, науково-необхідна, 
діалектична Технологія Пізнання Соціально-економічної діяльності 
Людства (скорочено - "НОПТПЧ").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95032  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сеньовська Надія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Алгоритми протилежної статі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95033  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

586 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комзюк Володимир Трохимович, Волошкевич Геннадій Андрійович, 
Коваль Тетяна Владиславівна, Кононенко Юрій Степанович, 
Мойсієнко Василь Миколайович, Парамонова Ольга Сергіївна, 
Сокуренко Олександр 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)  Посібник "Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 081 "Право" ОС "Магістр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичний посібник для студентів 1-го 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 081 "Право" ОС 
"Магістр / Кол. авторів. - Черкаси : 2017. - 312 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник має на меті допомогти засвоїти 
дисципліни студентам напряму підготовки 081 "Право", які 
навчаються на 1 курсі ОС "Магістр" заочної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95034  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іляш Ольга Ігорівна  
 
Повне ім'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 "Трансформації системи соціальної безпеки України: 
регіональний вимір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки 
України: регіональний вимір : монографія / О. І. Іляш. - Л. : ПАІС. - 2012. - 592 с. 

 
Анотація   

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні 
основи дослідження системи соціальної безпеки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95035  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георг Дубинський (Georg Dubinski)  
 
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)  Науковий твір "Авторская методика лечения Георга Дубинского 
(Georg Dubinski) "Современное лечение болей в позвоночнике с 
комплексным использованием специальных приборов для: 
андуляционного массажа, компьютерного вытяжения позвоночника и 
электростимуляции мышц, поддерживающих позвоночник" "Modern 
Ruckenschmerztherapie: Andulation-Traktion-Muskelsctimulation" (MR-
ATM)" ("MR-ATM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна особливість і ефективність даної лікувальної методики 
полягає в тому, що завдяки цьому концепту можна впливати одразу на 
всі уражені структури одночасно, значно скоротити терміни лікування 
і прискорити одужання хворих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95036  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Анастасия 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)  Графічне зображення "Логотип "NailChampion"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення складається зі словесних елементів, 
розташованих у два рядки : перший "Nail" виконаний стандартним 
шрифтом (заголовними) літерами латиницею, з графічно стилізованою 
літерою "N".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95037  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матін Володимир Віталійович  
 
Повне ім'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 "Флаг сина сансари"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95038  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Логопед-Інтелект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95039  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Розумна дитина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95040  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сергій 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 "Вічна слава Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95041  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна, Винокуров Олексій В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Школьник-

Інтелект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95042  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючко Тетяна Олександрівна, Коленко Ірина Олексіївна, Ткаченко 

Ольга Ярославівна  
 
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)  Навчально-методичний посібник для керівників лікарів-інтернів на 

базах стажування "Організація інтернатури з педіатрії на базах 
стажування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення навчально-методичного посібника було підвищення 
рівня підготовки випускників вищих медичних закладів освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95043  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абатуров Олександр Євгенійович, Крючко Тетяна Олександрівна, 

Остапенко Віра Петрівна, Коленко Ірина Олексіївна, Агафонова Олена 
Олександрівна, Дидятковський Володимир Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 

складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Патогенетичні основи розвитку та можливості 

медикаментозної корекції інфекційного процесу в педіатричній 
практиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення монографії було розширення сучасних уявлень про 
молекулярні механізми неспецифічного захисту макроорганізму від 
патогенних інфекційних агентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95044  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгушева Ольга Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних 

мов "Seminars in British and American literature (20-th - 21-st centuries) / 
Семінарські заняття з літератури Великої Британії та США (XX-XXІ) 
століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95045  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко Тетяна Василівна, Данилюк Оксана Климівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Професійна мовнокомунікативна компетенція при 

вивченні курсу "Сучасна українська літературна мова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т. В., Данилюк О. К. Професійна мовнокомунікативна 

компетенція при вивченні курсу "Сучасна українська літературна 
мова // Наукові записки. - 2018. - № 166. - С. 76-80. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95046  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко Тетяна Василівна, Данилюк Оксана Климівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Сучасні студії українських народних географічних 

термінів на загальнослав'янському тлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т. В., Данилюк О. К. Сучасні студії українських 

народних географічних термінів на загальнослав'янському тлі // 
Хуманитарни балкански изследвания. - 2018. - № 1. - С. 5-7. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95047  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко Тетяна Василівна, Данилюк Оксана Климівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Лексикографія народної географічної термінології 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т. В., Данилюк О. К. Лексикографія народної 

географічної термінології України // Слово и Словарь. - 2017. - С. 412 - 417. 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95048  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко Тетяна Василівна, Данилюк Оксана Климівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Краєзнавство як регіональний компонент у 

професійній підготовці майбутнього фахівця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т. В., Данилюк О. К. Краєзнавство як регіональний 

компонент у професійній підготовці майбутнього фахівця // Наукові 
записки. Педагогічні науки. - 2019. - № 180. - С. 71-74. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95049  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варнавська Жанна Олександрівна, Карафетов Володимир 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Забываешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95050  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крак Юрій Васильович, Попова Діана Вадимівна, Яременко 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 "Програма формування інтерактивної мішеної 
обстановки тренажерної системи та формування засад інтелектуалізації 
менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення належить до техніки навчання особового 
складу стрільбі та призначене для навчання прийомам та тактиці 
стрільби в умовах, максимально наближених до реальної бойової 
обстановки, з аналізом прийняття управлінських рішень під час 
виконання бойових завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95051  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Світлана Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування мовленнєво-творчої особистості дитини 
старшого дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено теоретико-методичні засади і практика 
формування мовленнєво-творчої особистості дітей старшого 
дошкільного віку в закладах дошкільної освіти в художньо-
мовленнєвій діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95052  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трифонова Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Формування мовленнєво-творчої особистості дитини 

старшого дошкільного віку в комунікативно-мовленнєвій діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено питання мовленнєво-творчої особистості дитини 
старшого дошкільного віку в комунікативно-мовленнєвій діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95053  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зброжек Світлана Іванівна, Шаповалова Вікторія Олексіївна, 

Шаповалов Валентин Валерійович, Осинцева Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові особливості обігу лікарських засобів 

для фармакотерапії гострого неускладненого циститу у жінок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації можуть використовуватися в аудиторній та 
самостійній роботі фахівців за спеціальностями "Клінічна фармація", 
"Організація і управління фармацією", "Загальна фармація", 
"Медицина", "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95054  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найденко Олексій Євгенович, Карпова Влада Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Стимули та обмеження митної політики держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95055  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Оксана Ігорівна, Островський Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика вибору оптимального інструменту 

управління ризиком легалізації злочинних коштів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95056  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 

фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями та фото "Пристрій з інтерактивною 

інтелектуальною системою для відновлення розумової діяльності 
хворих, які перенесли ураження мозку з результуючими розладами 
свідомості, порушенням мови, причинного зв'язку та координації, 
реабілітація постінсультного стану"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Описано пристрій для реабілітації, відновлення розумової та фізичної 
діяльності, відновлення особистості, моніторингу стану хворих з 
ураженнями мозку та хворих, які перенесли інсульт, інфаркт з 
результуючими порушеннями свідомості, координації та моторики, 
пристрій для спрощення догляду за лежачими та хворими, які можуть 
самостійно пересуватися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95057  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Метіль Тетяна Костянтинівна, Сорока 

Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування створення інноваційного кластеру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано використання кластерного підходу в дослідженні 
інноваційності регіональної економіки, який аналізується з позиції 
визначення інноваційних процесів, які забезпечують ефективну 
адаптацію економічної системи до змінюваних ринкових умов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95058  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Метіль Тетяна Костянтинівна, Сорока Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Регіональна система програмування стратегічного 

управління маркетинговими процесами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено концептуальний підхід до формування комплексної 
регіональної системи програмування та стратегічного управління 
маркетинговими процесами в межах позначених її елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95059  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Метіль Тетяна Костянтинівна, Сорока 
Лариса Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування концептуальних підходів до розвитку 
маркетингу інновацій в регіоні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано концептуальний підхід до побудови у складі 
економічної структури вітчизняного регіону комплексу маркетингу 
інновацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95060  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Віталій Іванович, Метіль Тетяна Костянтинівна, Сорока 
Лариса Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичне забезпечення побудови і розвитку 
комплексу маркетингу інновацій в регіоні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику, що розкриває можливість здобутку 
об'єктивних оцінок стану інноваційної діяльності в регіоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95061  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Веб-додаток "Матеріали для вдосконалення 
здатностей майбутнього вчителя до духовно-морального розвитку 
молодших школярів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис веб-додатка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95062  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябець Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна служба здоров'я України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення центральної бази 
даних електронної системи охорони здоров'я версія 8.14"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення центральної бази 
даних електронної системи охорони здоров'я версія 8.14" - інформаційна 
система, призначена для централізованого збереження та обробки 
даних з метою забезпечення реалізації державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, 
автоматизації ведення обліку медичних послуг, управління медичною 
та фінансовою інформацією у сфері надання безоплатних медичних 
послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95063  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варнавська Жанна Олександрівна, Карафетов Володимир 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Задыхаюсь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95064  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муравльов Володимир Вячеславович, Кириченко Володимир 
Анатолійович, Гасенко Антон Васильович  

 
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)  Науковий твір "Опір матеріалів: прості види деформацій від теорії до 
практики: навчальний посібник для студентів галузей знань "Механічна 
інженерія" та "Транспорт" (частина 1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості з опору 
елементів конструкцій простим видам деформацій, а також відомості 
щодо визначення геометричних характеристик плоских перерізів цих 
елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95065  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Тетяна Петрівна, Гасенко Ліна Володимирівна, Шарий 

Григорій Іванович  
 
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 "Features of street-road network modern designing and 

reconstruction in cities"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено основні проблеми, пов'язані з організацією руху транспорту 
і пішоходів у сучасних містах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95066  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плисак Владислав Олександрович, Кисельов Владислав Віталійович, 

Сембрат Дем'ян 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 "Особистий кабінет мешканця міста Вінниці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційний портал "Особистий кабінет мешканця міста Вінниці" - 
портал, призначений для жителів Вінницької області, який дозволяє 
приймати участь в розвитку області та міста, надає доступ до 
актуальних новин та допомагає керувати діяльністю об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95067  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савінова Наталія Володимирівна, Семенова Анастасія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дидактичний матеріал "Комп'ютерні 
презентації" на автоматизацію і диференціацію звуків [р] та [л]"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дидактичний матеріал "Комп'ютерні презентації" на автоматизацію і 
диференціацію звуків [р] та [л] є складовою частиною дидактичної 
моделі.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95068  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
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 "Тебе малюю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95069  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутова Ольга Анатоліївна, Фетюхіна Людмила Вікторівна, Шишкін 
Михайло Анатолійович, Шамардіна Віра Миколаївна, Асмолова 
Лариса Валеріївна  
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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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методические 
указания к выполнению лабораторной работы "Исследование типовых 
динамических звеньев в пакете MATLAB" по дисциплине "Теория 
автоматического регулирования" для студентов всех форм обучения 
специальности "Электроника", в том числе для иностранных 
студентов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методические указания к выполнению лабораторной 
работы "Исследование типовых динамических звеньев в пакете 
MATLAB" по дисциплине "Теория автоматического регулирования" 
для студентов всех форм обучения специальности "Электроника", в 
том числе для иностранных студентов / сост. Бутова О. А., Фетюхина, 
Л. В., Шишкин М. А., Шамардина В. Н., Асмолова Л. В. - Харьков : 
НТУ "ХПИ", 2019. - 72 с. 

 
Анотація   

У методичних вказівках викладено основи теорії автоматичного 
управління, математичного опису та моделювання систем 
автоматичного керування. Розглянуті особливості моделювання 
перехідних процесів, визначення характеристик динамічних ланок та 
якісних показників роботи таких систем в середовищі MATLAB.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95070  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Олександр Євгенович (Oless Bogus)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ХХХL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95071  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ава Морозова (псевдонім), Морозов Олексій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "AVA-NT-GARDE WHITE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом складається з 13 пісень, а саме: "Firefly", "Найкращі 
дівчата тільки в Україні", "Mirror", "Канатоходець", "Isn't real", "The 
greatest secret", "Under my skin", "В тобі", "Elf", "Hey you can stay", 
"Жінка з ароматом кави", "Silent Hill", "Smoke".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95072  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturyan)  
 
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 "In Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95073  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россол Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВзаємоДІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне рішення, яке призначене для забезпечення взаємодії, 
інтеграції автоматизованих систем управління (документами та бізнес-
процесами) та реалізації електронного документообігу на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95074  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецун Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник інструментальних творів для мистецьких заходів різних рівнів 
акредитації та виконавства "Популярні твори для ансамбля і капел 
бандуристів. Аранжування та переклади творів для бандуристів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана нотна збірка складається з п'яти розділів, до яких увійшли 
різнохарактерні твори популярної музики, аранжовані для ансамблю 
бандуристів. Всі вони відрізняються за складністю, формою та художнім 
змістом і були створені з метою розширити кругозір бандуриста та 
збагатити репертуар сучасних ансамблів і капел бандуристів 
інструментальними концертними популярними творами в аранжуванні 
і перекладі для бандури.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95075  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуш Андрій Сергійович, Білоусов Ярослав Сергійович, Серпак 
Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 
центр комп'ютерних фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підсистема "Кабінет постачальника даних" 
Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та 
моніторингу" ("Підсистема "Кабінет постачальника даних" ІАПЕВМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95076  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуш Андрій Сергійович, Олексенко Юлія Артурівна, Серпак 
Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 
центр комп'ютерних фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 
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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 "Підсистема "Підсистема автоматичної 
ескалації" Інформаційно-аналітичної платформи електронної 
верифікації та моніторингу" ("Підсистема "Підсистема автоматичної 
ескалації" ІАПЕВМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95077  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуш Андрій Сергійович, Серпак Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 
центр комп'ютерних фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підсистема "Моделювання та прогнозування" 
Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та 
моніторингу" ("Підсистема "Моделювання та прогнозування" ІАПЕВМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95078  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ладигін 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 "Пошук та аналіз даних користувача в мережі 
Інтернет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення створено для персонального комп'ютера, 
завдяки інтуїтивному інтерфейсу дозволяє знайти відкриту інформацію 
про користувача в мережі Інтернет, а саме: будь-яка згадка в 
пошукових системах (наприклад Google, Yandex); акаунти в соціальних 
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мережах; анкети на сайтах купівлі-продажу товарів; дані про 
судимості; дані з реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців; 
резюме, месенджери тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95079  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Алла Василівна, Гамова 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)  Навчально-методичний посібник "Організація і методика 

економічного аналізу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Череп А. В., Гамова О. В. Організація і методика 

економічного аналізу: навчально-методичний посібник для студентів 
економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання /                  
А. В. Череп, О. В. Гамова. - Запоріжжя: Запорізький національний 
університет. - 2018. - 272 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить огляд ключових понять, 
завдання та тести для перевірки опанованих знань з курсу, запитання 
для самоконтролю, питання для обговорення на семінарських 
заняттях, теми наукових рефератів, рекомендовану літературу. Їх 
опрацювання допоможе майбутнім фахівцям-економістам краще 
засвоїти теоретичний матеріал, набути навичок аналітика, здатного 
приймати обґрунтовані, виважені рішення в сфері регулювання 
економічних відносин на мікрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95080  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційний розвиток підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства : 

навчальний посібник для здобувачів вищого ступеня освіти магістра за 
спеціальностями 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" і 
051 "Економіка". - Київ : Видавничий дім "Кондор". - 2019. - 548 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику подано в систематизованому вигляді 
програмний матеріал дисципліни "Інноваційний розвиток 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 56, 2019 
 

605 

 підприємства". Послідовно викладено систему теоретичного, 
методологічного та практичного забезпечення дисципліни 
"Інноваційний розвиток підприємства". До кожної теми наведено 
теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, питання для 
самоконтролю знань, практичні завдання, список рекомендованої 
літератури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95081  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Алла Василівна, Урусова Зінаїда 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 "Ефективність лізингових операцій на підприємствах 

машинобудування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Череп А. В., Урусова З. П. Ефективність лізингових 

операцій на підприємствах машинобудування : монографія / А. В. Череп, 
З. П. Урусова. - Запоріжжя: Запорізький університет. - 2013. - 280 с. 

 
Анотація   

Досліджено ситуацію з відтворення основних фондів на підприємствах 
машинобудування. Встановлено, що відновлення шляхом придбання 
нових, реконструкцій, технічного переозброєння, модернізації і 
капітального ремонту наявних фондів є безперервним процесом, що 
дозволяє постійно їх відтворювати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95082  
 
Дата реєстрації авторського права  26.12.2019  
 
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 компаніях (аудит системи 
управління та забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту в 
компаніях)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено опис системи управління інформаційною безпекою 
та кіберзахисту у компаніях, аналіз та оцінювання ризиків інформаційної 
безпеки, визначення цілей контролю та заходів для оброблення ризиків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  95083  
 
Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разуменко Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Симсы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр - лірична комедія. Два герої - Олена та Сергій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95084  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Ольга Вячеславівна, Ладик Дар'я Денисівна, Кульбердиєв 
Батир Ахметович, Лебединець Сергій Валерійович, Дубовик Тетяна 
Миколаївна, Півоваров Олександр 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 "Комп'ютерний навчаючий симулятор 
лабораторної плазмохімічної установки для обробки рідких 
середовищ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описується принцип роботи комп'ютерного навчаючого симулятора 
лабораторної плазмохімічної установки для обробки рідких середовищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95085  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляров Олександр Іванович (Leninas)  
 
Повне ім'я або 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 "Шляхом побудови правової справедливості держави"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Що робити? Юристи, депутати, президенти, журналісти, судді... 
будують систему на обіцянках, брехні... Кожен мешканець України 
стане господарем території України - патріотом. Україна стане 
суб'єктом міжнародних відносин у світовій політиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95086  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Дмитро Олексійович, Павлюк Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Геодезичні технології збирання просторових даних для 
діагностики та паспортизації автомобільних доріг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено питання геодезичного забезпечення доріг та перелік 
геометричних параметрів, що повинні бути отримані в процесі 
діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95087  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голодна Антоніна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут землеробства 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)  Монографія "Технологічні аспекти вирощування кормових люпинів у 
зоні Лісостепу України "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі результатів багаторічних досліджень 
обґрунтовано агробіологічні та екологічні аспекти формування 
продуктивності агроценозу люпину вузьколистого на різних рівнях 
інтенсифікації технології вирощування культури з урахуванням 
біологічних особливостей рослин, гідротермічних умов та 
агротехнічних заходів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95088  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тетяна Михайлівна, Перевертун Лариса Іванівна, Проданик 
Анатолій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут землеробства 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)  Монографія "Селекція проса на стійкість проти сажки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено результати багаторічних досліджень із 
створення стійких проти найпоширеніших рас сажки сортів проса. 
Висвітлено шкодочинність цього захворювання, його вплив на ріст і 
розвиток рослин залежно від умов вирощування. Розкрито особливості 
успадкування стійкості проти сажки та її генетичний зв'язок з іншими 
ознаками проса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95089  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тверезовська Ніна Трохимівна, Тарасенко Ростислав Олександрович, 
Гаріна Світлана 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)  Навчальний посібник "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник присвячений вивченню сучасних інформаційних 
технологій, що охоплюють широке коло задач, типових для майбутніх 
фахівців, які реалізуються засобами комп'ютерної техніки з 
використанням програмних продуктів. Посібник містить теоретичний 
матеріал з кожної теми, завдання для виконання на комп'ютері, 
питання для контролю рівня засвоєння знань, а також іншу допоміжну 
інформацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95090  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Тверезовська Ніна Трохимівна, 
Михайліченко Микола Васильович, Ржевський Геннадій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методичні 
основи соціалізації особистості. Розкрито основні поняття, надано 
визначення особистості, її ролі в суспільстві. На основі концепцій 
розглянуто підходи до сутності особистості. Показано  роль сім'ї як 
фактора соціалізації особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95091  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тверезовська Ніна Трохимівна, Вікторова Леся Вікторівна, Кочарян 
Артур 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються ресурси забезпечення 
соціально-педагогічної діяльності. Здійснено аналіз та класифікацію 
понять "ресурси", "інформаційні ресурси", "ресурси соціально-
педагогічної діяльності"; законодавчу базу інформаційних ресурсів; 
класифікацію державних і національних інформаційних ресурсів. 
Розкрита роль соціальних мереж у соціально-педагогічній діяльності; 
показано роботу з інструментами інформаційних ресурсів у діяльності 
соціального педагога/фахівця із соціальної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95092  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнобров Оксана Юріївна, Білоус Світлана Юріївна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "ДІЯ КОМПОНЕНТІВ ЖИВИЛЬНОГО 
СЕРЕДОВИЩА НА РЕГЕНЕРАЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ ТКАНИН 
РОСЛИН METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES HU & CHENG IN 
VITRO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні результати з визначення дії компонентів живильного 
середовища на регенераційну здатність тканин рослин M. glyptostroboides 
для їх мікроклонального розмноження та збереження in vitro. Одержано 
рослини-регенеранти та їх мультипліковано шляхом активації росту 
наявних меристем експлантата. Подальші дослідження спрямовані на 
розроблення способу адаптації рослин-регенерантів M. glyptostroboides 
до умов закритого і відкритого ґрунтів для їх масового розмноження, 
збереження і відтворення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95093  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Роганов Максим Максимович  
 
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 "ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються духовні і моральні аспекти соціальної та 
психологічної реабілітації студентів з особливими освітніми потребами 
на основі принципу гуманності; визначено поняття "духовна реабілітація" 
як відновлення душі людини, її моральності, становлення її духовних 
потреб, це відновлення здатності людини до психічної самореалізації та 
вдосконалення, до цілеспрямованого пізнання  та ствердження у її 
житті істини, загальнолюдських цінностей, краси та добра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95094  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана Юріївна, Олійник Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Отримання асептичної культури Eucommia ulmoides 
Oliver"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтована актуальність мікроклонального розмноження E. 
ulmoides Oliv. Наведено особливості введення в культуру in vitro E. 
ulmoides Oliv. з використанням різних стерилізуючих речовин, типів 
експлантів та умов вирощування. Установлено режим ефективної 
стерилізації (понад 78 %) експлантатів рослин E. ulmoides Oliv. за 
використання 0,1 % HgCl2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95095  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнобров Оксана 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 ВВЕДЕННЯ У КУЛЬТУРУ IN 
VITRO ЛИПИ ДРІБНОЛИСТОЇ (TILIA CORDATA MILL.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуті питання, пов'язані з отриманням асептичної 
культури липи дрібнолистої (Tilia cordata Mill.) (добір стерилізуючої 
речовини, концентрації, експозиції) та оптимального живильного 
середовища на етапі введення в  культуру in vitro.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95096  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2019  
 
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 "МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СПІВРОБІТНИКІВ  СЕКТОРА БЕЗПЕКИ У КОНТЕКСТІ 
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті розглянуто проблему змісту іншомовної підготовки фахівців 
сектора безпеки як обов'язкового компонента їх майбутньої фахової 
діяльності. Висвітлено особливості, основні стратегії, тренди і форми 
іншомовної підготовки у різних країнах, структуру мовних курсів 
спеціальних і військових відомств сфери національної безпеки 
провідних країн світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95097  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючковський Віталій Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Віддалене управління відкриттям/закриттям 
павільйону телескопа у складі Швидкісного автоматичного 
комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт складається з 7 скриптів й служить для 
віддаленого управління відкриттям-закриттям павільону телескопа, а 
також для ввімкнення-вимкнення драйверів двигунів для точного 
наведення телескопа та приймача з зарядовим зв'язком для виконання 
астрономічних спостережень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95098  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Процюк Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Аналіз нових каталогів положень, зоряних 
величин та власних рухів зірок з використанням існуючих 
астрономічних каталогів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє проводити аналіз будь-яких нових астрономічних 
каталогів положень, власних рухів та зоряних величин з використанням  
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існуючих астрономічних каталогів положень, власних рухів та зоряних 
величин. В нових каталогах можуть досліджуватись загальна точність 
координат, зоряних величин і власних рухів та їх розподіл від зоряної 
величини, прямого піднесення та сходження, а також кореляція цих 
величин з відповідним каталогом порівняння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95099  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючковський Віталій Федорович, Калюжний Микола Панасович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Визначення  частоти сигналу, випромінюваного 
низькоорбітальними супутниками, за даними спостережень 
допплерівської станції" ("SatDoppler")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного виявлення супутникового 
трегу на площині "частота-час" та визначення функції F(t), де F - 
прийняте допплерівською станцією в момент часу t значення частоти 
радіосигналу, випромінюваного супутником. Вхідною інформацією 
програми є wav-файли з записами амплітуди радіосигналу, прийнятого 
станцією, номер (ідентифікатор) NORAD супроводжуваного супутника 
та частота випромінювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  95100  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Заблуждение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хлопчик Робін попадає в загадковий ліс, де з ним стаються дивовижні 
пригоди.  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скрипка Денис Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток "Relax Wallpapers"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4725  
 
Дата реєстрації договору 04.11.2019 

 

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  Скрипка Денис Євгенович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"САППОРТ.УА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Турецька Марта Богданівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Кольорове оформлення (дизайн) орнаменту "космос 
Ейнштейна"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4726  
 
Дата реєстрації договору 05.11.2019 

 

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  Турецька Марта Богданівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОДО СОКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петрик Олена Анатоліївна, Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна, 
Слободяник Юлія Борисівна, Пархоменко Ольга Петрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: 
"Диджитал облік"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4727  
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Дата реєстрації договору 06.11.2019 

 

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  Пархоменко Ольга Петрівна, Слободяник Юлія Борисівна, Матієнко-
Зубенко Ірина Ігорівна, Петрик Олена Анатоліївна - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кошелєв Дмитро Володимирович, Сідашев Андрій Олександрович, 
Кошелєва Ірина Олексіївна, Бєлявцев Олексій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунки фізичних осіб за комунальні 
послуги (газопостачання, водопостачання, водовідведення та інші)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4728  
 
Дата реєстрації договору 07.11.2019 

 

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  Бєлявцев Олексій Анатолійович, Кошелєва Ірина Олексіївна, Сідашев 
Андрій Олександрович, Кошелєв Дмитро Володимирович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ-ВЕСТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Утюшев Марат Масихатович, Гончар Ярослав Анатолійович, Хазін 
Натан Аркадійович, Гальчинський Сергій Анатолійович, Колесніков 
Сергій Олександрович, Кулініч Ярослав Сергійович, Мельников 
Дмитро Петрович, Остроух Сергій Михайлович, Савченок Олександр 
Васильович, Холмогоров Сергій Олександрович, Шишкін Денис 
Ігорович, Анацький Ян Германович, Бойко Єлизавета Сергіївна, 
Коваль Андрій Олександрович, Лукашенко Євгеній Олегович, 
Мартиненко Артем Геворкович, Парнюк Ігор Олександрович, 
Раєвський Олександр В'ячеславович, Шелар Руслан Русланович, 
Караім Євгенія Олегівна, Дикий Олександр Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтеграційна платформа "Дельта" v.1.0"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4729  
 
Дата реєстрації договору 07.11.2019 

 

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  Дикий Олександр Вікторович, Караім Євгенія Олегівна, Шелар 
Руслан Русланович, Раєвський Олександр В'ячеславович, Парнюк Ігор 
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                                                            Олександрович, Мартиненко Артем Геворкович, Лукашенко Євгеній 
Олегович, Коваль Андрій Олександрович, Бойко Єлизавета Сергіївна, 
Анацький Ян Германович, Шишкін Денис Ігорович, Холмогоров 
Сергій Олександрович, Савченок Олександр Васильович, Остроух 
Сергій Михайлович, Мельников Дмитро Петрович, Кулініч Ярослав 
Сергійович, Колесніков Сергій Олександрович, Гальчинський Сергій 
Анатолійович, Хазін Натан Аркадійович, Гончар Ярослав 
Анатолійович, Утюшев Марат Масихатович - Військова частина А2724 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Усіков Ігор Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "profSFERA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4730  
 
Дата реєстрації договору 07.11.2019 

 

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  Усіков Ігор Петрович - Приватне підприємство "Українське бюро 
психофізіологічних досліджень та безпеки"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Д'яченко Євгеній Станіславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення з 
включенням словосполучень "SINE IRA ET STUDIO" і "АПВУ 
АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4731  
 
Дата реєстрації договору 07.11.2019 

 

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  Д'яченко Євгеній Станіславович - Некомерційна професійна 
організація "Асоціація приватних виконавців України"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клименко Дмитро Миколайович, Мірошник Сергій Петрович, 
Хомутянська Ольга Юріївна, Васюков Геннадій Геннадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс сайту порівняння цін"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4732  
 
Дата реєстрації договору 08.11.2019 

 

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 "МЕРКУРІЙ-СЕРВІС-
2013" - Васюков Геннадій Геннадійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Сушкіна Ганна Володимирівна, Радєв 
Михайло Степанович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система інтеграції "GERC BANKING"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4733  
 
Дата реєстрації договору 08.11.2019 

 

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  Радєв Михайло Степанович, Сушкіна Ганна Володимирівна, Ткач 
Костянтин Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлюк Ілларіон Станіславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій документального фільму "1937. Червоний терор"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4734  
 
Дата реєстрації договору 08.11.2019 

 

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  Павлюк Ілларіон Станіславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РРП ГРУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пустовий Віталій Миколайович, Немчук Олексій Олегович, 
Триколенко Микола Володимирович, Семенов Павло Олександрович, 
Павленко Сергій Миколайович, Дуков Валерій Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технічні умови 
"Спеціалізовані перевантажувальні комплекси. Ремонт. Модифікація. 
Експлуатація."  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4735  
 

Дата реєстрації договору 11.11.2019 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕМТЕХМОРПОРТ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "ДІАЛАБ" ЛТД  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зянько Еміль Іванавіч (Зянько Еміль Іванавіч, Зенько Эмиль 
Иванович, Zianko Emil, Emil Zenko)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "End of Summer"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4736  
 

Дата реєстрації договору 12.11.2019 

 

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  Зянько Еміль Іванавіч (Зянько Еміль Іванавіч, Зенько Эмиль 
Иванович, Zianko Emil, Emil Zenko) - Ланова Яна Ігорівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибалка Ганна Геннадіївна, Усанов Євгеній Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальні твори "Музичні кліпи "Без Гриму", "Make up free"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4737  
 

Дата реєстрації договору 13.11.2019 

 

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  Усанов Євгеній Валерійович, Рибалка Ганна Геннадіївна - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шовкун Владислав Вікторович, Супрун Світлана Юріївна, Курочкін 
Олег Валерійович, Будаков Антон Сергійович, Бабіна Світлана 
Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система формування 
планових та фактичних показників діяльності підприємства"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4738  
 

Дата реєстрації договору 13.11.2019 

 

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 "Інформейшн текнолоджі 
солюшинз" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Віртуальні 
технології і системи"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крошка Дмитро Григорович, Плесовських Ольга Євгеніївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "Логотипи "АУСП | USPA (4 варіанти)" 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4739  
 

Дата реєстрації договору 14.11.2019 

 

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  Плесовських Ольга Євгеніївна - Крошка Дмитро Григорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Дай огня"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4740  
 

Дата реєстрації договору 14.11.2019 

 

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  Бакуменко Сергій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Талая вода"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4741  
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Дата реєстрації договору 14.11.2019 

 

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  Бакуменко Сергій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Удача стерва"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4742  
 

Дата реєстрації договору 14.11.2019 
 

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  Бакуменко Сергій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Мне все в ней нравится"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4743  
 

Дата реєстрації договору 14.11.2019 
 

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  Бакуменко Сергій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "У сердца за дверью"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4744  
 

Дата реєстрації договору 14.11.2019 
 

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  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "З тобою"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4745  
 

Дата реєстрації договору 14.11.2019 

 

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  Бакуменко Сергій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Володимир Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Cloud City" 
("Cloud City") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4746  
 

Дата реєстрації договору 15.11.2019 

 

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  Іванов Володимир Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтерпроект GMBH"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Цимбалюк Віталій Іванович, Голунов Анатолій Іванович, Антипкін 
Юрій Геннадійович, Педаченко Євген Георгійович, Слєпова Любов 
Федорівна, Морозов Анатолій Миколайович, Каніовська Валентина 
Андріївна, Балута Олександр Іванович, Балута Ірина Анатоліївна, 
Голунова Тетяна Тулушовна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Организация финансирования госпитальной помощи" 
(финансово-управленческая модель)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4747  
 

Дата реєстрації договору 18.11.2019 

 

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  Голунова Тетяна Тулушовна, Балута Ірина Анатоліївна, Балута 
Олександр Іванович, Каніовська Валентина Андріївна, Морозов 
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                                                                          Анатолій Миколайович, Слєпова Любов Федорівна, Педаченко Євген 
Георгійович, Антипкін Юрій Геннадійович, Голунов Анатолій 
Іванович, Цимбалюк Віталій Іванович - Державна установа "Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук'янової 
Національної академії медичних наук України"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лянг Ци  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Alberta"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4748  
 
Дата реєстрації договору 18.11.2019 

 

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  Артемов Олександр Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модернізована версія спеціального 
програмного забезпечення інтеграції баз даних Державної 
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх 
документування та Єдиного державного демографічного реєстру для 
забезпечення оформлення та видачі проїзних документів, а також 
спеціального програмного забезпечення інформаційної підсистеми 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 
осіб - Другий етап"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4749  
 
Дата реєстрації договору 19.11.2019 

 

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  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" - Державна 
міграційна служба України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кульченко Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення модулю 
автоматизованої попередньої обробки персональних даних під час 
оформлення документів у підрозділах Державної міграційної служби 
України"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4750  
 

Дата реєстрації договору 19.11.2019 

 

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  Кульченко Дмитро Олександрович - Державна міграційна служба 
України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коновальчук Вікторія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "A-pulse"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4751  
 

Дата реєстрації договору 20.11.2019 

 

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  Коновальчук Вікторія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АСТРА ДЕНТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапчинський Олег Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Compath"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4752  
 

Дата реєстрації договору 26.11.2019 

 

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  Лапчинський Олег Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Колибель"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коновалов Петро Олександрович, Хвищун Андрій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Доктор Елекс"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4753  
 
Дата реєстрації договору 27.11.2019 

 

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 "Елекс" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Доктор Елекс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович, Романченко 
Сергій Петрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль для 
впровадження засобів електронного цифрового підпису в складі 
автоматизованих робочих місць товарних касирів та 
прийомоздавальників системи управління робочими місцями лінійного 
рівня автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями 
на залізничному транспорті України "Модуль ЕЦП"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4754  
 
Дата реєстрації договору 28.11.2019 

 

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 "Науково-
впроваджувальна фірма "ТМСофт" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ТМСофт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солтисюк Олег Віталійович, Єгипко Олег Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система візуальної роботи з документами 
ТМReports"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4755  
 
Дата реєстрації договору 28.11.2019 

 

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 "Науково-
впроваджувальна фірма "ТМСофт" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ТМСофт"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крим Анатолій Ісаакович, Комаровський Олексій Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір - сценарій повнометражного ігрового фільму               
"Я, "Побєда" і Берлін"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4756  
 

Дата реєстрації договору 29.11.2019 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАР МЕДІА" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАР МЕДІА 
ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ХАБ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Латін Сергій Петрович, Трофименко Павло Євгенович, Ляпа Микола 
Миколайович, Стрілець Валерій Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення розрахунків даних 
артилерійської стрільби командиром СГ 2С3М"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4757  
 

Дата реєстрації договору 29.11.2019 

 

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  Стрілець Валерій Анатолійович, Ляпа Микола Миколайович, 
Трофименко Павло Євгенович, Латін Сергій Петрович - Сумський 
державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Касторних Сергій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Як там Катя?"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4758  
 

Дата реєстрації договору 02.12.2019 

 

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  Касторних Сергій Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕВОС ФІЛЬМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гончар Юлія Миколаївна, Блок Наталя Ігорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Як там Катя? (попередній)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4759  
 
Дата реєстрації договору 02.12.2019 

 

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  Блок Наталя Ігорівна, Гончар Юлія Миколаївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕВОС ФІЛЬМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саламахо Владислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Платформа постачальників"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4760  
 
Дата реєстрації договору 02.12.2019 

 

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  Саламахо Владислав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лозовий Іван Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Символ Благодійної організації "Благодійний 
фонд імені Івана Григоровича Лозового"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4761  
 
Дата реєстрації договору 03.12.2019 

 

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  Лозовий Іван Іванович - Благодійна організація "Благодійний фонд 
імені Івана Григоровича Лозового"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стаценко Віталій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління змаганнями "Sport Box 
Digital"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4762  
 
Дата реєстрації договору 03.12.2019 

 

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  Стаценко Віталій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРАНЖЕС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткачов Кирило Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічні зображення "Оригінал-макет звичайного накреслення 
шрифту (regular) у форматі otf, ttf; оригінал-макет накреслення 
шрифту для використання в логотипі Українського інституту у 
форматі ai, pdf, eps; оригінал-макет курсивного накреслення шрифту 
(italic) у форматі otf, ttf; оригінал-макет напівжирного накреслення 
шрифту (bold) у форматі otf, ttf; оригінал-макет напівжирного 
курсивного накреслення шрифту (bold talic) у форматі otf, ttf; оригінал-
макет вузького накреслення шрифту (narrow) у форматі otf, ttf"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4763  
 
Дата реєстрації договору 03.12.2019 

 

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  Ткачов Кирило Володимирович - Державна установа 
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Король Катерина Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Обійми мене"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4764  
 
Дата реєстрації договору 04.12.2019 

 

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  Король Катерина Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврина Анна Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг "Smart Coworking"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4765  
 

Дата реєстрації договору 06.12.2019 

 

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  Гаврина Анна Володимирівна - Сусляк Данило Михайлович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пахольченко Віталій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Веселі герої"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4766  
 

Дата реєстрації договору 10.12.2019 

 

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  Пахольченко Віталій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ ТУ СПЕЙС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Арджанг Заде  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MDW"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4767  
 

Дата реєстрації договору 10.12.2019 

 

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"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Арджанг Заде  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Проміжне програмне забезпечення для 
платформи ОТТ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4768  
 
Дата реєстрації договору 10.12.2019 

 

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  Арджанг Заде  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VIDA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4769  
 
Дата реєстрації договору 10.12.2019 

 

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  Донна Мері Бартон  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток ТВ+"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4770  
 
Дата реєстрації договору 11.12.2019 

 

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"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Чернега Лілія Євгенівна, Качур Ольга 
Михайлівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Kinder Conto"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4771  
 
Дата реєстрації договору 11.12.2019 

 

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  Качур Ольга Михайлівна, Чернега Лілія Євгенівна, Радєв Михайло 
Степанович, Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач Костянтин Іванович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Кронберг Володимир Олександрович, Чорний 
Костянтин Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Print Invoice"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4772  
 
Дата реєстрації договору 11.12.2019 

 

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  Чорний Костянтин Юрійович, Кронберг Володимир Олександрович, 
Радєв Михайло Степанович, Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач 
Костянтин Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГЕРЦ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Радєв Михайло Степанович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GERC Daily Transactions Register"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4773  
 
Дата реєстрації договору 11.12.2019 

 

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  Радєв Михайло Степанович, Ткач Костянтин Іванович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Буряк Олександр Васильович, Горшкодьор Ігор 
Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GERC Data Collection"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4774  
 

Дата реєстрації договору 11.12.2019 

 

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  Горшкодьор Ігор Олександрович, Буряк Олександр Васильович, 
Радєв Михайло Степанович, Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач 
Костянтин Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГЕРЦ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Сарухонян Артем Олександрович, Ревеко 
Тетяна Сергіївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GERC CrossCheck"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4775  
 

Дата реєстрації договору 11.12.2019 

 

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  Ревеко Тетяна Сергіївна, Сарухонян Артем Олександрович, Радєв 
Михайло Степанович, Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач Костянтин 
Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прикордонний Дмитро Васильович, Старченков Ігор В'ячеславович, 
Болюк Олег Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WorldTicket.pro"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4776  
 
Дата реєстрації договору 13.12.2019 

 

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  Прикордонний Дмитро Васильович - ТІКЕТС4СТАРС ЛІМІТЕД 
(TICKETS4STARS LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леонов Олексій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "CROPIO"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4777  
 
Дата реєстрації договору 13.12.2019 

 

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  Леонов Олексій Володимирович - Н.С.Т. НЬЮ САЙЕНС 
ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богданенко Анатолій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RedTram"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4778  
 
Дата реєстрації договору 16.12.2019 

 

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 "Віртон Консултантс 
Лімітед", Virton Consultant Limited, LLC (Віртон Консултантс Лімітед, 
ЕлЕлСі)  - Товариство з обмеженою відповідальністю "Редтрам", 
Redtram LLC, Редтрам ЕлЕлСі  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романовський Олексій Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Термінал 2.1.7."  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4779  
 

Дата реєстрації договору 16.12.2019 

 

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  Романовський Олексій Євгенійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Супрун Максим Сергійович, Сєнакосов Віктор Вікторович, Мисков 
Олександр Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ocean View" ("OV") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4780  
 

Дата реєстрації договору 18.12.2019 

 

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 "ОУШЕН МЕДІА" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОУШЕН ТЕХНОЛОДЖИ" 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ступак Віктор Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Лунтік vs Лунтік"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4781  
 

Дата реєстрації договору 19.12.2019 

 

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  Ступак Віктор Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студия анимационного кино "Мельница"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Удєлов Олександр Борисович, Татьянін Вячеслав Вікторович, Дядік 
Геннадій Вікторович, Бакарас Вячеслав Леонідович, Кириченко 
Тетяна Василівна, Пархотик Дмитро Іванович, Грубіян Євген 
Олександрович, Казаченко Дмитро Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про науково-
дослідну роботу Шифр "Клоп" та комп'ютерна програма "Програмне  
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                                                                          забезпечення ("ПЗ1 принтер, "ПЗ1 сканер, "ПЗ2", "ЗПК USB A1 
SAM22", "КП А4 SAM4E", "ЗПП А1 MIMXRT1064", "ЗПК PS2 A2 
SAM22" ("Клоп") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, комп'ютерна 
програма  

 

Номер реєстрації договору  4782  
 
Дата реєстрації договору 21.12.2019 

 

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 "АВТОР" - Український 
науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз 
Служби безпеки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білий Олексій Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CRM "Народна аптека"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4783  
 

Дата реєстрації договору 21.12.2019 

 

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  Софійченко Віталій Сергійович, Горак Олексій Володимирович - 
Мороз Сергій Іванович, Чепель Петро Володимирович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка відеороликів "Випробування роботизованого спостережно-
вогневого комплексу мобільного 2 (другого покоління) (РСВК-М2)" 
("Відеозбірка "РСВК-М2 "Мисливець") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4784  
 

Дата реєстрації договору 23.12.2019 

 

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  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кириченко Іван Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "НАЗЕМНИЙ РОБОТИЗОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС РСВК-М2 ТЕХНІЧНІ УМОВИ КБРТ.453619.002 ТУ" 
("РСВК-М2 ТЕХНІЧНІ УМОВИ КБРТ.453619.002 ТУ")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4785  
 
Дата реєстрації договору 26.12.2019 

 

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  Кириченко Іван Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кириченко Іван Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "НАЗЕМНИЙ 
РОБОТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС РСВК-М2 "МИСЛИВЕЦЬ" 
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ" ("НРК РСВК-М2 "МИСЛИВЕЦЬ")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4786  
 
Дата реєстрації договору 26.12.2019 

 

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  Кириченко Іван Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кириченко Іван Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "ТАКТИКО-
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНОГО РОБОТИЗОВАНОГО 
КОМПЛЕКСУ БДП-2" ("ТТХ НРК БДП-2")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4787  
 
Дата реєстрації договору 26.12.2019 

 

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  Кириченко Іван Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леськів Оксана Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт "Easy"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4788  
 
Дата реєстрації договору 26.12.2019 

 

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  Леськів Оксана Василівна - Хамідов Алішер Наріманович  
  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мелашенко Іван Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій фільму "Бурштинові Копи" ("Сценарій фільму 
"Бурштинові Копи") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4789  
 
Дата реєстрації договору 26.12.2019 

 

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  Мелашенко Іван Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІНОХІТ Ю ЕЙ"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кулик Павло Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Самотні дні"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4790  
 
Дата реєстрації договору 26.12.2019 

 

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  Кулик Павло Анатолійович - Рожко Роман Олегович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тоніно Менегетті (Тонино Менегетти)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "Картини Тоніно Менегетті"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4791  
 

Дата реєстрації договору 27.12.2019 

 

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  Тоніно Менегетті - Научний фонд "Антоніо Мєнєгєтті" (Научный фонд 
"Антонио Менегетти)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дабіжа Владислав Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Логотип SM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4792  
 

Дата реєстрації договору 27.12.2019 

 

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  Дабіжа Владислав Андрійович - Щедров Ігор Ігорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дабіжа Владислав Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Most Enterprise"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4793  
 

Дата реєстрації договору 27.12.2019 

 

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  Дабіжа Владислав Андрійович - Щедров Ігор Ігорович  
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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 

93773, 93954, 94343 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

94234, 94575, 94620, 94825, 94992 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

93979, 94473, 94679, 94853 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

94283, 94285 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

93653, 93778 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

93616, 93622, 93623, 93624, 93636, 93662, 93709, 93712, 93713, 93720, 93728, 93757, 

93783, 93786, 93796, 93835, 93842, 93879, 93885, 93920, 93934, 93950, 93951, 93952, 

93953, 93955, 93977, 93978, 93983, 93985, 94002, 94003, 94024, 94025, 94026, 94027, 

94028, 94029, 94030, 94033, 94039, 94043, 94045, 94046, 94047, 94048, 94049, 94073, 

94074, 94075, 94096, 94098, 94148, 94185, 94206, 94220, 94221, 94266, 94295, 94296, 

94301, 94307, 94426, 94438, 94439, 94440, 94504, 94508, 94525, 94566, 94597, 94598, 

94602, 94603, 94611, 94617, 94619, 94644, 94665, 94702, 94722, 94723, 94861, 94939, 

94958, 94963, 94983, 95005, 95015, 95019, 95023, 95029, 95042, 95043, 95053, 95056, 

95057, 95058, 95059, 95060, 95090, 95092 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

93768, 94563 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

93612, 93645, 93646, 93685, 93687, 93702, 93703, 93704, 93714, 93715, 93722, 93727, 

93732, 93733, 93734, 93735, 93742, 93750, 93759, 93798, 93799, 93808, 93858, 93863, 

93875, 93904, 93905, 93908, 93929, 93941, 93943, 93944, 93950, 93951, 93952, 93953, 

93989, 93992, 93994, 93995, 94005, 94011, 94015, 94050, 94051, 94069, 94070, 94071, 

94102, 94111, 94133, 94163, 94185, 94204, 94207, 94208, 94209, 94217, 94220, 94221, 

94222, 94248, 94261, 94263, 94264, 94265, 94266, 94269, 94282, 94288, 94290, 94312, 

94330, 94348, 94373, 94374, 94425, 94434, 94435, 94460, 94461, 94501, 94503, 94545, 

94546, 94547, 94548, 94549, 94550, 94555, 94556, 94557, 94560, 94575, 94581, 94604, 

94606, 94607, 94648, 94649, 94711, 94724, 94741, 94744, 94777, 94795, 94796, 94797, 

94798, 94832, 94843, 94844, 94845, 94846, 94862, 94871, 94902, 94909, 94917, 95004, 
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95016, 95038, 95039, 95041, 95050, 95062, 95066, 95073, 95075, 95076, 95077, 95078, 

95084, 95097, 95098, 95099 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

93708, 93710, 93920, 94295, 94296, 94804 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

93613, 93617, 93618, 93629, 93634, 93636, 93637, 93638, 93639, 93640, 93651, 93672, 

93686, 93690, 93692, 93693, 93694, 93695, 93713, 93720, 93723, 93728, 93744, 93751, 

93752, 93766, 93767, 93768, 93774, 93779, 93780, 93794, 93795, 93796, 93798, 93799, 

93808, 93835, 93842, 93848, 93849, 93866, 93868, 93876, 93883, 93936, 93940, 93950, 

93951, 93952, 93953, 93955, 93958, 93976, 93978, 93979, 93980, 93981, 93985, 93987, 

93990, 93996, 94019, 94024, 94025, 94026, 94027, 94028, 94029, 94030, 94059, 94073, 

94074, 94075, 94096, 94098, 94176, 94185, 94205, 94215, 94218, 94219, 94220, 94221, 

94226, 94238, 94255, 94259, 94266, 94267, 94270, 94284, 94285, 94287, 94289, 94307, 

94327, 94332, 94334, 94340, 94367, 94370, 94386, 94387, 94389, 94415, 94417, 94426, 

94427, 94432, 94472, 94473, 94502, 94527, 94528, 94529, 94532, 94573, 94597, 94617, 

94619, 94626, 94631, 94633, 94653, 94654, 94659, 94660, 94661, 94662, 94663, 94666, 

94697, 94702, 94703, 94704, 94722, 94723, 94731, 94737, 94740, 94743, 94754, 94755, 

94760, 94761, 94762, 94764, 94766, 94772, 94783, 94792, 94793, 94817, 94823, 94854, 

94856, 94867, 94877, 94878, 94879, 94884, 94888, 94889, 94900, 94901, 94903, 94904, 

94927, 94938, 94939, 94949, 94955, 94964, 94968, 94969, 94976, 95010, 95018, 95019, 

95023, 95026, 95027, 95034, 95083 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

93879, 94641, 94915, 94916 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

93628, 93635, 93644, 93749, 93755, 93809, 93810, 93811, 93812, 93813, 93814, 93815, 

93816, 93861, 93901, 93934, 94218, 94304, 94610, 94727, 94865, 95025 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

93869, 94138, 94341, 94640, 94643, 94708, 94951, 95030, 95100 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

93641, 93699, 93700, 93807, 93857, 93882, 93885, 93897, 93934, 94003, 94008, 94013, 

94014, 94052, 94053, 94054, 94055, 94056, 94057, 94134, 94135, 94136, 94211, 94299, 

94301, 94463, 94464, 94465, 94515, 94530, 94538, 94539, 94540, 94541, 94542, 94543, 

94544, 94552, 94598, 94604, 94606, 94607, 94608, 94609, 94629, 94800, 94801, 94802, 

94809, 94810, 94811, 94833, 94838, 94885, 94905, 94906, 94907, 94908, 94936, 94970, 

95044 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

93802, 93803, 94459, 94611, 94785, 95020 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

95032 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

93616, 93852, 93853, 93854, 93855, 93884, 93902, 93903, 94002, 94003, 94072, 94148, 

94166, 94168, 94169, 94170, 94172, 94198, 94213, 94294, 94299, 94301, 94329, 94430, 

94474, 94475, 94505, 94506, 94507, 94598, 94608, 94609, 94646, 94673, 94674, 94675, 

94677, 94680, 94682, 94683, 94684, 94725, 94767, 94800, 94801, 94922, 94937, 94983, 
94986, 95035, 95082 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

94413 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

94206, 94621, 94622, 95064, 95065 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

93622, 93623, 93624, 93625, 93626, 93627, 93631, 93642, 93643, 93648, 93654, 93655, 
93657, 93658, 93659, 93660, 93661, 93662, 93663, 93664, 93665, 93666, 93667, 93668, 

93669, 93670, 93671, 93673, 93674, 93677, 93678, 93679, 93680, 93681, 93684, 93691, 

93696, 93697, 93698, 93699, 93700, 93701, 93707, 93708, 93709, 93710, 93711, 93712, 

93718, 93721, 93724, 93725, 93726, 93729, 93736, 93737, 93738, 93739, 93740, 93741, 

93743, 93746, 93747, 93748, 93754, 93757, 93758, 93781, 93782, 93783, 93784, 93787, 

93788, 93789, 93790, 93791, 93797, 93800, 93801, 93804, 93805, 93806, 93818, 93819, 

93820, 93821, 93822, 93823, 93825, 93826, 93827, 93828, 93829, 93830, 93831, 93832, 
93833, 93836, 93837, 93839, 93840, 93841, 93843, 93844, 93845, 93847, 93851, 93856, 

93859, 93860, 93867, 93877, 93878, 93880, 93881, 93886, 93887, 93888, 93889, 93890, 

93891, 93892, 93893, 93894, 93895, 93896, 93898, 93899, 93906, 93910, 93911, 93912, 

93913, 93914, 93915, 93916, 93917, 93918, 93928, 93930, 93932, 93933, 93937, 93938, 

93939, 93956, 93957, 93959, 93969, 93970, 93971, 93972, 93982, 93983, 93984, 93986, 

93988, 93991, 93997, 93998, 93999, 94004, 94009, 94010, 94016, 94018, 94020, 94021, 

94022, 94033, 94034, 94035, 94036, 94037, 94038, 94039, 94040, 94041, 94042, 94043, 

94044, 94045, 94046, 94047, 94048, 94049, 94052, 94053, 94054, 94055, 94056, 94057, 
94058, 94060, 94061, 94087, 94088, 94089, 94090, 94091, 94092, 94093, 94094, 94095, 

94097, 94099, 94100, 94123, 94124, 94125, 94126, 94127, 94128, 94129, 94130, 94131, 

94137, 94139, 94140, 94143, 94144, 94145, 94146, 94147, 94151, 94152, 94153, 94156, 

94158, 94159, 94160, 94161, 94164, 94165, 94167, 94171, 94173, 94175, 94177, 94178, 

94179, 94180, 94181, 94182, 94183, 94184, 94186, 94187, 94188, 94189, 94190, 94191, 

94192, 94193, 94194, 94195, 94197, 94199, 94200, 94201, 94202, 94203, 94212, 94214, 

94223, 94224, 94225, 94231, 94233, 94235, 94237, 94240, 94241, 94242, 94243, 94244, 
94262, 94268, 94271, 94274, 94275, 94276, 94277, 94278, 94279, 94280, 94281, 94283, 

94286, 94291, 94292, 94293, 94295, 94296, 94302, 94305, 94308, 94310, 94311, 94313, 

94314, 94315, 94316, 94317, 94319, 94321, 94322, 94323, 94324, 94325, 94326, 94328, 

94333, 94335, 94336, 94337, 94338, 94345, 94346, 94347, 94349, 94350, 94351, 94352, 

94353, 94354, 94355, 94356, 94357, 94358, 94359, 94360, 94361, 94362, 94363, 94364, 

94365, 94366, 94368, 94369, 94371, 94372, 94375, 94376, 94377, 94378, 94379, 94380, 

94381, 94382, 94383, 94391, 94392, 94393, 94394, 94395, 94396, 94397, 94398, 94399, 
94400, 94401, 94402, 94403, 94404, 94405, 94406, 94407, 94408, 94409, 94410, 94411, 

94412, 94414, 94419, 94422, 94423, 94424, 94431, 94438, 94439, 94440, 94441, 94442, 

94443, 94444, 94445, 94446, 94447, 94448, 94449, 94450, 94451, 94452, 94453, 94454, 

94455, 94456, 94457, 94458, 94462, 94466, 94467, 94468, 94469, 94470, 94471, 94482, 

94483, 94484, 94485, 94486, 94487, 94488, 94489, 94490, 94491, 94492, 94495, 94496, 

94497, 94498, 94499, 94500, 94504, 94508, 94509, 94510, 94511, 94512, 94516, 94521, 

94522, 94523, 94525, 94533, 94534, 94535, 94536, 94537, 94551, 94553, 94558, 94559, 
94561, 94562, 94564, 94565, 94566, 94567, 94568, 94569, 94570, 94576, 94577, 94578, 

94579, 94580, 94582, 94583, 94584, 94585, 94586, 94587, 94588, 94589, 94591, 94592, 

94593, 94594, 94595, 94596, 94602, 94603, 94612, 94614, 94615, 94616, 94618, 94623, 

94624, 94625, 94627, 94628, 94630, 94632, 94634, 94636, 94638, 94639, 94642, 94644, 
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94645, 94647, 94650, 94651, 94655, 94656, 94657, 94658, 94669, 94670, 94676, 94678, 

94681, 94685, 94686, 94687, 94688, 94689, 94690, 94692, 94693, 94694, 94695, 94696, 

94698, 94699, 94700, 94705, 94706, 94707, 94712, 94713, 94718, 94719, 94720, 94721, 

94728, 94729, 94730, 94732, 94733, 94734, 94735, 94738, 94739, 94745, 94746, 94747, 

94748, 94749, 94750, 94751, 94752, 94753, 94756, 94757, 94758, 94759, 94763, 94768, 
94769, 94770, 94775, 94778, 94779, 94780, 94781, 94782, 94784, 94794, 94803, 94805, 

94806, 94807, 94808, 94812, 94813, 94814, 94815, 94816, 94819, 94820, 94821, 94826, 

94827, 94828, 94829, 94830, 94831, 94834, 94835, 94836, 94837, 94839, 94840, 94841, 

94842, 94847, 94848, 94849, 94850, 94851, 94857, 94858, 94859, 94860, 94861, 94863, 

94868, 94869, 94872, 94873, 94875, 94876, 94883, 94886, 94887, 94890, 94896, 94897, 

94898, 94899, 94912, 94913, 94914, 94930, 94931, 94932, 94933, 94934, 94935, 94940, 

94941, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946, 94947, 94948, 94950, 94957, 94958, 94959, 
94960, 94961, 94962, 94963, 94967, 94971, 94972, 94973, 94974, 94975, 94977, 94978, 

94980, 94981, 94993, 94994, 94995, 94996, 94997, 95003, 95005, 95006, 95008, 95014, 

95015, 95017, 95021, 95022, 95024, 95029, 95031, 95033, 95042, 95043, 95045, 95046, 

95047, 95048, 95051, 95052, 95053, 95054, 95055, 95056, 95057, 95058, 95059, 95060, 

95061, 95067, 95069, 95079, 95080, 95081, 95085, 95086, 95087, 95088, 95089, 95090, 

95091, 95092, 95093, 95094, 95095, 95096 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

93846, 94236, 94385, 94416, 94665, 94818, 94822, 94864 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

93942 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

93717, 94436, 94668 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

94157 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

94031, 94032 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

94085, 94086 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

93619, 93621, 93676, 93689, 93706, 93745, 93756, 93769, 93770, 93771, 93772, 93907, 

93949, 93973, 93974, 93975, 93993, 94007, 94132, 94149, 94150, 94272, 94273, 94339, 

94342, 94388, 94428, 94437, 94554, 94574, 94637, 94667, 94709, 94742, 94774, 94954, 

94956, 94998, 95011, 95012, 95013 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

93731, 93745, 93935, 94216, 94239, 94952, 94953 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

93652, 93653, 93777, 93778, 93817, 93900, 93922, 93923, 93924, 93925, 93926, 93934, 

94017, 94101, 94344, 94600, 95007, 95072, 95074 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

93615, 93620, 93647, 93649, 93650, 93653, 93656, 93675, 93683, 93686, 93688, 93730, 

93776, 93792, 93793, 93824, 93838, 93909, 93919, 93921, 93931, 93934, 93960, 93961, 

93962, 93963, 93964, 93965, 93966, 93967, 93968, 94000, 94001, 94062, 94063, 94064, 

94065, 94066, 94067, 94068, 94142, 94196, 94232, 94249, 94250, 94251, 94252, 94253, 

94254, 94260, 94306, 94309, 94420, 94421, 94433, 94571, 94572, 94601, 94635, 94671, 

94691, 94701, 94710, 94726, 94765, 94773, 94786, 94874, 94929, 94966, 94999, 95000, 

95001, 95002, 95009, 95028, 95040, 95049, 95063, 95068, 95070, 95071 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

93761, 94714, 94715, 94716, 94717, 94928 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

93635, 93653, 93689, 93719, 93772, 93781, 93934, 93994, 94071, 94150, 94154, 94210, 

94269, 94298, 94434, 94435, 94436, 94501, 94581, 94649, 94652, 94926, 94936, 94938, 

95010, 95074 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

93614, 93628, 93632, 93633, 93686, 93690, 93692, 93693, 93694, 93695, 93723, 93728, 

93749, 93753, 93755, 93757, 93758, 93768, 93783, 93786, 93792, 93796, 93817, 93824, 

93861, 93864, 93865, 93901, 93909, 93919, 93920, 93927, 93934, 93977, 93978, 94017, 

94023, 94028, 94073, 94086, 94142, 94162, 94210, 94215, 94216, 94245, 94246, 94247, 

94256, 94259, 94284, 94297, 94300, 94303, 94307, 94318, 94320, 94327, 94343, 94344, 

94373, 94426, 94472, 94473, 94514, 94529, 94532, 94575, 94599, 94600, 94605, 94610, 

94613, 94631, 94641, 94659, 94660, 94661, 94662, 94704, 94726, 94727, 94736, 94771, 

94776, 94793, 94804, 94852, 94866, 94870, 94880, 94881, 94882, 94911, 94925, 94965, 

94968, 94993, 95005, 95023, 95028, 95029, 95042, 95043, 95071 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

94258, 94493, 94855 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

94257, 94494 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

93614, 93632, 93633, 93636, 93682, 93705, 93760, 93775, 93785, 93850, 93862, 93864, 

93865, 93870, 93871, 93872, 93873, 93874, 94006, 94012, 94023, 94077, 94078, 94079, 

94080, 94081, 94082, 94083, 94084, 94103, 94104, 94105, 94106, 94107, 94108, 94109, 

94110, 94112, 94113, 94114, 94115, 94116, 94117, 94118, 94119, 94120, 94121, 94122, 

94141, 94155, 94174, 94215, 94218, 94227, 94228, 94229, 94230, 94256, 94297, 94300, 

94318, 94320, 94331, 94390, 94418, 94476, 94477, 94478, 94479, 94480, 94481, 94518, 

94519, 94520, 94526, 94597, 94599, 94605, 94664, 94736, 94771, 94787, 94788, 94789, 

94790, 94791, 94866, 94880, 94881, 94882, 94891, 94892, 94893, 94894, 94895, 94910, 

94918, 94919, 94920, 94921, 94923, 94924, 94979, 94982, 94984, 94985, 94987, 94988, 

94989, 94990, 94991, 95036, 95037 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

93945, 93946, 93947, 93948, 94384, 94429, 94517, 94524, 94590, 94672, 94771, 94776, 

94824, 94852, 94965 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

93630, 93716, 93762, 93763, 93764, 93765, 94076, 94531, 94799, 94874 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

93834, 93977, 94245, 94246, 94247, 94870 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

93927, 94529, 94563, 94564, 94566, 95056 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

94513 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

A-RAM (псевдонім) 94142 
AnnaStazi (псевдонім) 94421 
Baklan, Бёрд (псевдонім) 94671 
Dark Isabel (псевдонім) 94740 
Jadwiga Ratajczak 94876 
Juli Miron (псевдонім) 93751 
Kostya Leontovich (псевдонім) 94017 
OL'SVOL'D (псевдонім) 94103, 94104, 94105, 94106, 94107, 94108, 94109, 

94110, 94112, 94113, 94114, 94115, 94116, 94117, 
94118, 94119, 94120, 94121, 94122, 94476, 94477, 
94478, 94479, 94480, 94481, 94919, 94920, 94921, 
94923, 94924 

OLSVOLD (псевдонім) 93865, 93870, 93871, 93872, 93873, 93874, 94077, 
94078, 94079, 94080, 94081, 94082, 94083, 94084, 
94979, 94982, 94984, 94985, 94987, 94988, 94989, 
94990, 94991 

Playoff (псевдонім) 95028 
Sandra Grace (псевдонім) 93931 
The Moon (псевдонім) 93683 
Voytsik (псевдонім) 94298 
А. Комарівський (псевдонім) 94085, 94086 
Абабілова Наталія Миколаївна 94692 
Абатуров Олександр Євгенійович 95043 
Аббасов Гурбаналі Гасан огли 94416 
Аберніхіна Ірина Георгіївна 94368 
Ава Морозова (псевдонім) 95071 
Аверченко Валентина Іллівна 94738 
Авраменко Валентина Іванівна 94627 
Авраменко Квітослава Богданівна 94365 
Авраменко Ольга Валентинівна 94164, 94394, 94396, 94806 
Авчіннікова Галина Дмитрівна 94948 
Агафонова Олена Олександрівна 95043 
Агеєв Володимир Борисович 94621, 94622 
Адаменко Віктор Володимирович 93822 
Азаренкова Галина Михайлівна 93766, 93767 
Азаров Олексій Дмитрович 93703, 93704 
Азізова Катерина Михайлівна 93800, 93801 
Акбаш Катерина Сергіївна 94164 
Акімова Марія Олександрівна 93696 
Акічев Шаміль Мулламович 93744 
Аксьонова Світлана Юріївна 94439 
Акуленко Олександр Олександрович 93768 
Албул Ірина Володимирівна 94733 
Алдашова Марія Юріївна 94664 
Алексєєв Віктор Георгійович 93780, 95031 
Алексєєва Ірина Юріївна (KiraLazar) 93862 
Алєєва Наталя Миколаївна 93681 
Алсуф'єва Олена Олександрівна 94292, 94632 
Аляров Віталій Вагифович 93675 
Алькема Віктор Григорович 93654, 93655 
Амеліна Ірина Володимирівна 93858 
Амрай Ольга Петрівна 93846 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Ананьєва Майя Миколаївна 94614 
Ангеліс Віталій Васильович 93869 
Ангеловська Катерина Владиславівна 94821 
Андреєв Михайло Дмитрович 94763 
Андрєєва Валерія В'чеславівна 94504 
Андрієвська Людмила Валентинівна 93821 
Андрійченко Надія Сергіївна 94932, 94934 
Андрук Наталія Володимирівна 94648 
Андрусенко Сергій Іванович 94391 
Андрусич Олексій Олександрович 93798, 93799 
Андрусишин Наталія Іванівна 94603 
Андрюшкін Андрій Андрійович 94546 
Анікіна Інесса Валеріївна 94569 
АннаЕнберт (псевдонім) 94643 
Анненков Олександр Борисович 94657 
Антипович Тарас Георгійович 94150 
Антонець Наталія Борисівна 94020 
Антонюк Ірина Юріївна 93819, 93823 
Антонюк Олександр Андрійович 94414 
Арістархов Юрій Анатолійович 94011 
Артюх Тетяна Олександрівна 93634, 93637 
Архіпов Олександр Юрійович 93687 
Асмолова Лариса Валеріївна 95069 
Атанова Ксенія Володимирівна 94390 
Атрошенко Ганна Іванівна 94270 
Атрошенко Тетяна Юріївна 94271 
Афанасьєв Іван Вікторович 94015 
Афанасьєв Олег Миколайович 93617, 93618 
Афонін Дмитро Сергійович 94543 
Ахмедова Олена Олегівна 94914 
Ахметова Марія Фарітівна 94492 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 94980, 94981 
Бааджи Наталія Анатоліївна 94542 
Бабайлов Василь Кузьмич 94213, 94294, 94328, 94329 
Бабенко Валентина Андріївна 94912 
Бабишена Мар'яна Ігорівна 93956 
Бабін Юрій Володимирович 94621, 94622 
Бабіна Наталія Олександрівна 94945 
Бабіна Тетяна Геннадіївна 94559, 94945 
Бабур Вадим Олександрович 94741 
Багдай Ольга Яківна 94304 
Бадасен Ірина Ісидорівна 94652 
Баденкова Вікторія Миколаївна 94022 
Баєв Володимир Володимирович 94559 
Базелінський Антон Сергійович 93866, 93868 
Бай Сергій Іванович 93654, 93655 
Бакало Надія Віталіївна 94203 
Бакуліч Олена Олександрівна 94268 
Балан Оксана Іллівна 94965 
Балановська Тетяна Іванівна 94713 
Баланюк Іван Федорович 94885 
Балковий Андрій Володимирович 94617 
Барабаш Антоніна Дмитрівна 93937, 93938, 93939 
Баранова Алла Ігорівна 94384, 94965 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Баранцова Ірина Олександрівна 94276 
Бараняк Ігор Євгенович 94603 
Бардась Артем Володимирович 93654, 93655 
Барко Вадим Іванович 93804 
Басараб Володимир Ярославович 94885 
Басараба Марина Сергіївна 94744 
Батюк Ірина Іванівна 94000, 94001, 94196 
Бахвалов Ілля Андрійович 94724 
Бачинська Марія Володимирівна 94603 
Башинська Юлія Іванівна 94602 
Башта Іван Іванович 93697 
Баштовенко Оксана Анатоліївна 93867 
Беглиця Володимир Петрович 94778 
Безгін Костянтин Сергійович 93655 
Безкровна Катерина Сергіївна 94721 
Безсонов Олександр Олександрович 94883 
Безугла Ірина Олегівна 93852, 93853, 93854, 93855 
Безшапочний Сергій Борисович 94612, 94616 
Белінська Яніна Василівна 94406, 94407 
Белялов Талят Енверович 94559 
Белянський Павло Миколайович 94272, 94273 
Белянський Павло Миколайович (Павел Паштет 
Белянский) 

94704 

Бельченко Володимир Михайлович 93937, 93938, 93939, 94639 
Бердник Віра Андріївна 94526 
Бердніков Нікіта Юрійович 94331 
Бережна Алла Юріївна 94094, 94095, 94211 
Березівська Лариса Дмитрівна 94283, 94284 
Березовська Ганна Григорівна 94631 
Березовський Аркадій Іванович 93625, 93626, 93627 
Березюк Олег Володимирович 93685 
Береславська Олена Іванівна 93718, 93997 
Бержанір Інна Анатоліївна 94512, 94735, 94834 
Беспала Ольга Анатоліївна 93910, 93911, 93912, 93913, 93914 
Беспалов Ігор Миколайович 93937, 93938, 93939 
Беш Леся Василівна 94413 
Бєдакова Софія Вікторівна 94760, 94761, 94762 
Бєляєва Наталія Сергіївна 93818 
Бєльчев Павло Васильович 94959 
Биков Мирослав Васильович 93719 
Бистряков Ігор Костянтинович 94945 
Бібік Надія Михайлівна 94266 
Бідак Володимир Ярославович 94603 
Біденко Лариса Валентинівна 93885 
Бідняк Михайло Несторович 93642, 94268 
Білий Валерій Миколайович 94370 
Біловодська Олена Анатоліївна 93746 
Білоус Алевтина Миколаївна 94960 
Білоус Андрій Михайлович 95021, 95022 
Білоус Світлана Юріївна 94044, 95092, 95094 
Білоус Тетяна Йосипівна 93892, 93893, 93894, 93895, 93896 
Білоусов Ярослав Сергійович 95075 
Білоцерківець Володимир Вікторович 93928, 94292, 94424 
Біль Мар'яна Михайлівна 94603 
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Блажіна Ірина Юріївна 93701 
Бланк Антон Олександрович 93775 
Близнюк Євгенія Олександрівна 93904, 93905 
Боброва Неля Олександрівна 94612, 94616 
Бовкун Ольга Анатоліївна 94470, 94567, 94579, 94732, 94899 
Богашко Олександр Леонідович 94728 
Богданович Володимир Юрійович 94642 
Богиня Лариса Вікторівна 94819 
Богріновцева Людмила Миколаївна 93667, 93668 
Богуславська Вікторія Юріївна 94004 
Богуславська Лариса Георгіївна 94912 
Богута Валентина Миколаївна 94313 
Боднар Борис Євгенович 94210 
Бойко Антон Олександрович 93886, 93899, 94093, 94422 
Бойко Валентина Михайлівна 94607 
Бойко Ганна Федорівна 93642 
Бойко Дмитро Миколайович 94446, 94447 
Бойко Ольга Богданівна 94841, 94842 
Бойко Ольга Миколаївна 94733 
Боков Олександр Віталійович 94944 
Бокова Світлана Миколаївна 94944 
Болтянська Наталя Іванівна 93983, 94508, 95029 
Болтянський Борис Володимирович 95029 
Большаков Володимир Іванович 94912 
Бондар-Підгурська Оксана Василівна 94749 
Бондар Алла Олександрівна 95015 
Бондаренко Галина Василівна 94733 
Бондаренко Євген Валентинович 94941, 94946, 94947 
Бондаренко Ірина Володимирівна 94299 
Бондаренко Лариса Анатоліївна 94089 
Бондаренко Тарас Григорович 94795, 94796, 94797, 94798 
Бондарук Ігор Сергійович 94511 
Бондарчук Галина Павлівна 94266 
Борецька Наталя Петрівна 94559, 94942, 94943, 94945, 94947 
Борзих Олександр Іванович 94653, 94654 
Борисенко Валерій Дмитрович 94785 
Борисенко Марія Петрівна 93985 
Борисова Єва Елемерівна 94346 
Борисова Єва Лемирівна 94157 
Борисова Тетяна Ігорівна 94782 
Борисова Тетяна Миколаївна 94379 
Борисова Юлія Юріївна 94779, 94780 
Боровська Таїса Миколаївна 94545, 94546, 94547, 94548, 94549, 94550 
Ботвінов  Ростислав Геннадійович 94143, 94144, 94145, 94146, 94147 
Боутенок Ігор Ігорович 93731 
Бочарова Олена Олександрівна 94210 
Бочевар Алла Григорівна 94542 
Братішко Юлія Сергіївна 94453, 94454, 94455, 94456 
Брензович Любомир Васильович 94722, 94723 
Бреус Світлана Василівна 94941, 94942, 94943, 94945, 94947 
Бриль Сергій Миколайович 94015 
Бричко Марина Михайлівна 93898 
Бріскін Юрій Аркадійович 94004 
Бровкіна Марія Олексіївна 94654 
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Бровко Лариса Іванівна 93917 
Бродюк Ірина Василівна 94942 
Бродянський Віктор Миколайович 94621, 94622 
Брянцева Світлана Миколаївна 94766 
Бубела Андрій Володимирович 93710 
Бублик Анна Геннадіївна 94365 
Бугаєнко Володимир Володимирович 94799 
Бугайчук Віта Віталіївна 94262 
Бугас Валерій Васильович 94559, 94942, 94945 
Бугас Василій Валерійович 94942, 94945 
Будагіан Віолетта Дмитрівна 94947 
Будейчук Володимир Петрович 93653 
Буджак Василь Васильович 94261 
Будниченко Валерій Борисович 94391 
Будякова Олена Юріївна 94559, 94945 
Буздуган Олена Анатоліївна 94685, 94686, 94687, 94688, 94689 
Букрєєва Ольга Анатоліївна 94969 
Булах Тетяна Миколаївна 94942 
Бунда Ольга Миколаївна 94942 
Буратинський Олексій Олександрович 94287 
Бурим Андрій Григорович 93774 
Бурлака Олена Вікторівна 94604, 94606 
Бурман Олексій Михайлович 94434, 94435 
Бутова Ольга Анатоліївна 95069 
Бухарєв Владислав Вікторович 94931 
Бушуєв Сергій Дмитрович 93654, 93655 
Валентина Островська (псевдонім) 94097 
Варжапетян Сурен Діасович 94983, 94986 
Варіна Ганна Борисівна 94177, 94178 
Варнавська Жанна Олександрівна 95049, 95063 
Василевська Олена Владиславівна 94601 
Василенко Катерина Сергіївна 94648 
Василенко Леся Петрівна 94946 
Васильєва Галина Василівна 93782 
Васильєва Тетяна Анатоліївна 94551 
Васильків Віталій Володимирович 93943 
Васіна Олена Валентинівна 94299 
Вачевський Назар Романович 94929 
Вашуленко Микола Самійлович 94581 
Вашуленко Оксана Вікторівна 94581 
Ващук Анастасія Олександрівна 95020 
Вдовиченко Оксана Володимирівна 93686 
Вдовиченко Раїса Петрівна 93959, 94180 
Велика Олена Володимирівна 94755 
Величко Руслана Миколаївна 93726 
Велький Ігор Олегович 93674 
Вербова Віта Василівна 94285 
Верига Юстина Андріївна 94349 
Верлен Євген Сергійович 93752 
Вероні Вікторія Василівна 94949 
Вертійчук Анатолій Іванович 93707 
Верховод Ірина Сергіївна 93666 
Веснін Артур Вікторович 93902, 93903, 94430 
Веснін Володимир Вікторович 93902, 93903, 94430 
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Веснін Максим Вікторович 93902, 93903, 94430 
Весніна Світлана Володимирівна 93902, 94430 
Вибач Ольга Михайлівна 94776 
Виговська Лілія Миколаївна 94124, 94127 
Винокуров Олексій В'ячеславович 95038, 95039, 95041 
Винокурова Світлана Володимирівна 94656 
Винославська-Буковинська Діана Борисівна 94926 
Висоцька Вікторія Вікторівна (VIKTORIYA 
VYSOTSKAYA) 

94429 

Вишновецька Світлана Василівна 94848 
Вишновецький Вадим Михайлович 94848 
Віденєєв Олександр Іполітович 93646 
Візнюк Валентина Василівна 93982, 93984, 93986, 93987 
Вікторова Леся Вікторівна 95090, 95091, 95093, 95096 
Вільхова Ірина Володимирівна 94763 
Вінник Максим Олександрович 94739 
Вінницька Оксана Анатоліївна 94511, 94568 
Вінниченко Сергій Сергійович 94436 
Вінюкова Ольга Борисівна 94858 
Віра Величко (псевдонім) 93651 
Віровцев Володимир Юрійович 94672 
Влад Владов (псевдонім) 94532 
Владика Юлія Павлівна 93915 
Власов Володимир Іванович 94944 
Власюк Олена Олександрівна 94779 
Власюк Тетяна Миколаївна 94559 
Вовк Мирослава Петрівна 93891 
Воєдило Ольга Вікторівна 94625 
Возіанов Олександр Федорович 94763 
Войтік Тетяна Геннадіївна 94152 
Войтович Радмила Василівна 94944, 94946 
Войцехівська Людмила Ростиславівна 94786 
Войчунас Вітольд Іванович 93824 
Волківська Діана Анатоліївна 94531 
Волков Олександр Григорович 94271, 94351, 94352, 94353, 94354, 94355 
Волков Олександр Федорович 94621, 94622 
Волкова Анастасія Володимирівна 94737 
Волкова Ірина Вікторівна 94305 
Волкова Світлана Петрівна 94912, 94913 
Волкомор Віталій Вікторович 94966 
Волосович Олександр Сергійович 94549 
Волошин Сергій Володимирович 93645 
Волошина Наталія Петрівна 94863 
Волошкевич Геннадій Андрійович 94784, 95033 
Волощенко Ольга Володимирівна 93798, 93799 
Волчанська Людмила Валентинівна 94336 
Воляник Галина Михайлівна 94134 
Ворожбит Наталя Анатоліївна 93619 
Воронкова Таїсія Євгенівна 94559, 94941, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946, 

94947 
Воронцова Тетяна Володимирівна 94648 
Воронченко Ольга Володимирівна (псевдонім) 93669, 93670, 93671 
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна 94088 
Врабій Іван Михайлович 94226 
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Гавриленко Тетяна Леонідівна 94284 
Гаврілова Людмила Гаврилівна 93796 
Гаєвський Владислав Вікторович 94016 
Гайбура Ольга Олександрівна 94309 
Гайдамака Олена Василівна 93950, 93953 
Гайдуцький Андрій Павлович 94944, 94946 
Гайдуцький Іван Павлович 94943 
Гайдученко Юлія Олександрівна 94448, 94449 
Гала Лілія Олексіївна 93976, 93980, 93981, 94417, 94474, 94475 
Галай Ярослав Сергійович 93682 
Галайда Тетяна Олександрівна 93860, 94484 
Галан Ярослав Петрович 94004 
Галат Марина Владиславівна 94841, 94842 
Галицький Віталій Вадимович 94015 
Галкін Лук'ян Євгенович 94955 
Галущак Іван Дмитрович 93841 
Гам Ігор Миколайович 94764 
Гамова Оксана Вікторівна 95079 
Гапотій Віктор Дмитрович 94350, 94356, 94358, 94359 
Гапочка Катерина Вікторівна 95007, 95009 
Гараєв Денис Геннадійович 93768 
Гарбар Сергій Пилипович 94069, 94070, 94844, 94845 
Гарбаренко Євген Степанович (Евгений Триплов) 93620 
Гарбузюк Ірина Вікторівна 94648 
Гаріна Світлана Михайлівна 95089 
Гаркуша Володимир Валерійович 94016 
Гарматюк Олена Валентинівна 94626, 94730 
Гармаш Аліса Богданівна 94179 
Гармаш Олена Леонідівна 94179 
Гарник Олена Анатоліївна 94889 
Гарчев Сергій Афанасійович 94015 
Гасенко Антон Васильович 94857, 95064 
Гасенко Ліна Володимирівна 94859, 95065 
Гацоєва Лілія Степанівна 94678 
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна 93836, 93839, 93840, 94398, 94399 
Гвоздєй Наталія Іванівна 94511, 94512, 94580, 94735 
Георг Дубинський (Georg Dubinski) 95035 
Георгій Добро (псевдонім) 94386, 94387 
Герасим Петро Миколайович 94134 
Герасименко Ірина Анатоліївна 93989 
Герасименко Сергій В'ячеславович 93972 
Герасимчук Єгор Ігорович 93702 
Гербич Людмила Анатоліївна 94533 
Герман Євген Павлович 94265 
Гетьман Лариса Іванівна 93677, 94010 
Гетьман Олексій Михайлович 94832 
Гжибовська Тетяна Степанівна 94240, 94241, 94242, 94243, 94244 
Гишка Ігор Семенович 94427 
Гібелінда Ольга Валентинівна 94342 
Гільберг Тетяна Георгіївна 93952 
Гісса Марія Володимирівна 94942 
Гладкий Олександр Віталійович 94411 
Гладкова Валентина Миколаїівна 94087 
Гладкова Ольга Вячеславівна 94400, 94456 
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Гладуш Андрій Сергійович 95075, 95076, 95077 
Гладченко Володимир Сергійович 94490 
Гладь Іван Васильович 93721 
Глечик Ольга Павлівна 94817 
Глєбова Алла Олександрівна 94747, 94748, 94749, 94750 
Глєбова Юлія Анатоліївна 93707 
Глушко Аліна Дмитрівна 93881, 93890 
Глушкова Тетяна Геннадіївна 93821 
Гнатенко Марина Костянтинівна 93906 
Гнатишин Людмила Богданівна 94826 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 94346 
Гнатюк Ольга Владиславівна 93952 
Говера Оксана Іванівна 94922 
Гогуля Ольга Петрівна 94713 
Годованюк Тетяна Леонідівна 94186 
Голованова Ірина Анатоліївна 93729 
Головко Лілія Василівна 94440 
Головко Олена Григорівна 93766, 93767 
Головніна Олена Германівна 93748 
Голодна Антоніна Василівна 95087 
Гоман Олег Гаврилович 93958 
Гомонай Павло Васильович 94722, 94723 
Гончар Інна Григорівна 94469, 94591, 94733, 94898 
Гончар Олег Олексійович 93919 
Гончар Олена Валентинівна 94299 
Гончар Тетяна Миколаївна 93643 
Гончаренко Олексій Геннадійович 94239 
Гончаров Дмитро Олександрович 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Гончарова Ольга Анатоліївна 93664, 93665 
Гончарук Валентина Анатоліївна 94525 
Гончарук Кирило Юрійович 94288 
Горбалюк Віктор Віталійович 94011 
Горбачевський Сергій Андрійович 94099 
Гордієнко Ірина Олександрівна 93757, 93758 
Гордієнко Микола Максимович 94490 
Гордійчук (псевдонім) 94866 
Гордон Дмитро Дмитрович 94162 
Горенко Максим Вікторович 95056 
Горлов Петро Іванович 94657, 94658 
Горна Оксана Іванівна 94278, 94279, 94280 
Горобець Олена Валеріївна 94221 
Горова Людмила Володимирівна 94257 
Городова Ніна Михайлівна 94767 
Готфрід Антоніна Володимирівна 93949 
Грачов Андрій Петрович 94575 
Гребельник Микола Миколайович 94268 
Гребінь Лілія Олегівна 94733 
Гребьонкін Антон Вікторович 94388 
Гречка Володимир Віленович 93989 
Григоревська Олена Олександрівна 94559, 94942 
Григоришен Олександр Олександрович 94548 
Григорів Ольга Орестівна 94650, 94651 
Григорій Обертайло (псевдонім) 94340 
Григорова Тетяна Альбертівна 94005 
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Григорчук Дарина Вікторівна 94559, 94945 
Гринчишин Григорій Миколайович 94880, 94881 
Гринько Тетяна Валеріївна 93836, 93837, 93839, 93840 
Гриньов Роман Станіславович 93726 
Гриньова Марина Вікторівна 93726 
Грицай Алла Володимирівна 94662 
Гриценко Лариса Олександрівна 94380 
Гриценко Олена Аврамівна 94449 
Грицюк Олександр Васильович 94461 
Гришин Дмитро Ігорович 94547 
Грищенко Андрій Іванович 94941, 94943, 94944, 94946, 94947 
Грищенко Іван Михайлович 94941, 94943, 94944, 94946, 94947 
Грідасова Марія Вадимівна (Олійник М.В.) 93697 
Грінченко Сергій Володимирович 94224, 94225 
Грітченко Анатолій Григорович 94185 
Грішина Алла Костянтинівна 94215 
Громаченко Катерина Юріївна 94776 
Громко Тетяна Василівна 95045, 95046, 95047, 95048 
Громов Сергій Миколайович 94333 
Грубіян Євген Олександрович 94133 
Грянка Олександр Васильович 94434, 94435 
Губанов Павло Олегович 93844 
Губін Олег Олександрович 93989 
Губка Олексій Сергійович 95024 
Губка Сергій Олексійович 95024 
Гудименко Олександр Олександрович 94550 
Гудіма Тетяна Степанівна 94636 
Гузей Олександр Валерійович 94269 
Гузенко Юрій Михайлович 94206 
Гула Руслан Володимирович 94810 
Гулич Ольга Іванівна 94602 
Гулюк Анатолій Георгієвич 94983, 94986 
Гуляницький Леонід Федорович 93645 
Гуменюк Ігор Володимирович 94744 
Гунченко Марія Володимирівна 94203 
Гунько Сергій Вікторович 94099 
Гупан Нестор Миколайович 94020 
Гура Анна Олександрівна 94441, 94448, 94449 
Гуріна Єлизавета Євгенівна 94876 
Гуріна Олена Валентинівна 94875, 94876 
Гурський Петро Васильович 94315 
Гусар Ольга Анатоліївна 94851 
Гусаревич Сніжана Анатоліївна 93772 
Гуцан Тетяна Григорівна 94441, 94448, 94449 
Давиденко Ірина Володимирівна 94384, 94429, 94965 
Давиденко Надія Миколаївна 93670 
Давиденко Оксана Василівна 94927 
Давидов Сергій Юрійович 94902 
Давидова Ірина Володимирівна 94644, 94645 
Давтян Степан Гургенович 93783 
Дадашев Ельмар 94945 
Данилевич Лариса Арсеніївна 94159 
Даниленко Максим Сергійович 94550 
Данилюк Оксана Климівна 94613, 95045, 95046, 95047, 95048 
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Данішевський Іван Олегович 94255 
Данькевич Оксана Степанівна 94405 
Данько Владислав Віталійович 93880 
Дегтяр Зоя Олексіївна 94621, 94622 
Дегтярьова Лариса Іванівна 94552 
Дем'янишина Олеся Андріївна 94735 
Демидова Асіяд Владиславівна 94155 
Демченко Олексій Гаррійович 94925 
Демченко Тетяна Анатоліївна 94731, 94834 
Демчук Наталія Іванівна 94335 
Денисенко Микола Павлович 94559, 94941, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946, 

94947 
Денисенко Надія Валеріївна 94276 
Денисюк Оксана Юріївна 94628 
Денисюк Сергій Петрович 94148 
Дергачов Володимир Андрійович 95024 
Деревянко Тетяна Михайлівна 94284 
Деренська Яна Миколаївна 94402, 94452, 94940 
Деркачова Ольга Сергіївна 94052, 94053, 94054, 94055, 94056, 94057 
Джабраілов Руслан Аятшахович 94636, 94647 
Джинчарадзе Наталія Гаврилівна 94943 
Джолос Сергій Вадимович 94784 
Дзюрах Юрій Михайлович 94036, 94037, 94038 
Дибкова Людмила Миколаївна 93831 
Дидятковський Володимир Олександрович 95043 
Димко Роман Олександрович 94129, 94131 
Диннік Вікторія Олександрівна 94808 
Дихта-Кіррф Вікторія Леонідівна 94530, 94570 
Діденко Євгеній Юрійович 94617 
Дідух Яків Петрович 94261 
Дірявка Юрій Павлович 94912 
Діхтяр Євгеній Григорович 93989 
Діхтяр Олена Григорівна 93989 
Діхтяренко Світлана Юріївна 94630 
Дічек Наталія Петрівна 94020 
Дмитрієва Оксана Іллівна 94212 
Дмитро Явір (псевдонім) 94743 
Добридень Алла Володимирівна 94629 
Добролюбська Юлія Андріївна 94995, 94996 
Довгасенко Оксана Володимирівна 93730 
Довжук Ігор Володимирович 94827, 94829, 94831 
Долгушева Ольга Валеріївна 94811, 95044 
Доля Микола Миколайович 94653 
Домініка Дика, Dominika Dyka (псевдонім) 93927 
Дончева Тетяна Георгіївна 93973, 93974, 93975, 95011, 95012, 95013 
Дорошева Антоніна Олександрівна 94861 
Дорошенко Олег Євгенович 94062, 94063, 94064, 94065, 94066, 94067, 94068 
Доценко Тетяна Віталіївна 94093, 94423 
Драгун Ольга Володимирівна 94951 
Драчов Олексій Вікторович 95018 
Дрижакова Діна Юріївна 94949 
Дробот Жанна Анатоліївна 94784, 94961 
Дробот Ігор Олександрович 93783 
Дроздов Віктор Володимирович 94861 
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Дроздова Євгенія Анатоліївна 94051, 94290, 94871 
Друшляк Марина Григорівна 94337 
Дубенко Сергій Васильович 94176 
Дубенко Юлія Миколаївна 94176 
Дубініна Марина Вікторівна 93699 
Дубінюк Юлія Вікторівна 93992 
Дублян Олександр Володимирович 94642 
Дубовик Тетяна Миколаївна 95084 
Дубчак Марія Юріївна 94043, 94045 
Дудінова Анастасія Володимирівна 93985 
Дудко Анна Сергіївна 94878 
Дудко Володимир Степанович 94633 
Дудник Олена Володимирівна 94189, 94595, 94596 
Дуднік Світлана Павлівна 93850 
Дудок Василь Васильович 94763 
Дульський Дмитро Миколайович 94096 
Думанська Віта Петрівна 94439 
Дунай Юрій Богданович 93770 
Дупляк Тетяна Петрівна 94411 
Дурмасенко Олег Леонідович (Гліб Гржибовський) 93760 
Дурнєв Олексій Сергійович 94882 
Дяконенко Оксана Іванівна 94440 
Дячук Павло Вікторович 94522 
Дьяченко Сергій Валентинович 93759, 94777 
Ейбен Ганна Степанівна 93976 
Євсєєва Галина Петрівна 94912, 94913 
Євстаф'єв Дмитро Ісаакович 93835 
Євсюнін Сергій Сергійович 93900 
Євтушенко Дмитро Васильович 94223, 94224, 94225 
Єгоркіна Ольга Вікторівна 94863 
Єгоров Вячеслав Володимирович 94722, 94723 
Єгорова Віта Сергіївна 94913 
Єгорова Дар'я Вячеславівна 94722, 94723 
Єгорова Юлія Валеріївна 94449 
Єлькін В'ячеслав Олександрович (Тихий) 94267 
Єлькін Микита Олександрович (Тихий) 94267 
Ємельянов Геннадій Володимирович 94999, 95000, 95001, 95002 
Єременко Ірина Іванівна 94597 
Єрмаков Андрій Олександрович 94420 
Єрмолаєва Марина Валентинівна 94316, 94317, 94319 
Єрмоленко Світлана Іванівна 94582, 94583, 94584, 94585, 94586 
Єфименко Тетяна Миколаївна 94904 
Єфімов Ігор Павлович 94874 
Єфременков Сергій Іванович 93779 
Жабєєв Володимир Павлович 94293 
Жабєєв Георгій Володимирович 94293 
Жабєєв Павло Володимирович 94293 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 94293 
Жаховська Валентина Леонідівна 94440 
Ждан В'ячеслав Миколайович 93729 
Ждан Вікторія Олександрівна 93819 
Жданов Дмитро Іванович 93944 
Железняк Галина Василівна 93824 
Желюк Олександр Геннадійович 94546 
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Жереги Олеся Валеріївна 94415 
Жидок Вікторія Вікторівна 94486 
Жила Тетяна Іванівна 94890 
Жилінська Оксана Іванівна 93654, 93655 
Жильйова Валерія Сергіївна 94824, 94852 
Жинжа Микола Миколайович 94434, 94435 
Жирнов Павло Володимирович 94257 
Жиров Василь Володимирович 94096 
Житнік Тетяна Сергіївна 94820 
Жмак Катерина Вітальївна 94271 
Жогов Віктор Сергійович 94540 
Жолоб Сергій Анатолійович 94265 
Жук Петро Володимирович 94602 
Жуков Максим Миколайович 93838 
Журавльова Лариса Станіславівна 94462 
Журба Ольга Миколаївна 94339 
Забарко Лариса Борисівна 94763 
Забаштанська Тетяна Володимирівна 94486 
Забудський Ігор Валерійович 94574 
Забураєва Ольга Юріївна 94781 
Забуранна Леся Валентинівна 94713 
Завада Яна Вікторівна 94855 
Завгородній Віктор Анатолійович 93885 
Завгородній Віталій Віталійович 94290 
Завгородня Олена Олександрівна 93928, 94292, 94424 
Завідов Євген Вікторович 93941 
Загнибіда Раїса Павлівна 94371, 94372 
Загородня Алла Анатоліївна 94020, 94021 
Загоруєва Лора Леонідівна 93957, 93970, 93972, 94173, 94175, 94302, 94443, 

94444 
Задорожна Ольга Романівна 94004 
Задорожний Олег Сергійович 94310 
Задорожня Ліна Адамівна 94633 
Задорожня Тетяна Миколаївна 94375, 94633 
Заєркова Наталія Віталіївна 93753 
Заєць Олександр Михайлович 94541 
Заєць Світлана Сергіївна 94733 
Заїка Оксана Володимирівна 94515 
Зайдлер Наталія Василівна 94270 
Зайцев Владислав Віталійович (Заслужений Артист 
України) 

93688 

Зайцев Олександр Васильович 94509, 94553 
Зайцева Алла Віталіївна 94344 
Зайченко Віта Вікторівна 94823 
Закордонець Аліна Володимирівна 94548 
Залізецький Василь Володимирович 93703, 93704 
Замуренко Артем Сергійович 94248 
Замурій Тимофій Володимирович 94560 
Замченко Сергій Володимирович 94571, 94572 
Заплітна Тетяна Ігорівна 94946 
Запорожець Максим Олександрович 93716 
Зарецька Ірина Тимофіївна 94266 
Зарецький Микола Олександрович 93727 
Зарічкова Марія Володимирівна 93638 
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Зарудняк Наталя Іванівна 94896, 94897 
Засєкін Дмитро Адамович 94123, 94124, 94125, 94126, 94127, 94128, 94129, 

94130, 94131 
Затварський Василь Васильович 94901, 94903 
Захар'їн Андрій Сергійович 93793 
Захарова Ольга Іванівна 94787, 94788, 94789, 94790, 94791 
Захарченко Віталій Іванович 95057, 95059, 95060 
Зачепило Світлана Вікторівна 94612, 94616 
Зачосова Наталія Володимирівна 94745 
Заяць Ганна Вікторівна 94542 
Заяць Тетяна Анатоліївна 94440 
Зброжек Світлана Іванівна 95053 
Звонар Віктор Павлович 94440 
Зелена Людмила Дмитрівна 94295, 94296 
Зеленін Максим Іванович 93864 
Зеленько Олександр Олегович 94441, 94448, 94449 
Зербіно Дмитро Деонисович 94763 
Зернюк Олена Вячеславівна 94746, 94747, 94748, 94749, 94750 
Зимбалевська Юлія Вікторівна 94945 
Зинякова Анжеліка Анатоліївна 93988 
Зінковська Ірина Олександрівна 93653 
Зінченко Олена Володимирівна 94942 
Змитрук Тимур Юрійович 94015 
Зозуля Володимир Леонідович 93920 
Золотарьова Ольга Володимирівна 94292, 94632 
Зось-Кіор Микола Валерійович 93858 
Зубарєв Євген Станіславович 94917 
Зубко Володимир Іванович 94763 
Іваненко Валерія Володимирівна 94774 
Іваненко Тетяна Олександрівна 94299, 94301 
Іванець Наталія Володимирівна 93691, 94365 
Іваницька Світлана Богданівна 93860, 94484, 94485 
Іванов Андрій Миколайович 93715 
Іванов В'ячеслав Ігорович 94649 
Іванов Вадим Борисович 93643 
Івану Віктор Вікторович 94220, 94221, 94581, 94604, 94606, 94648 
Іванчук Олексій Вікторович 94050, 94051, 94871 
Іванько Олександра Олегівна 93782 
Івашньова Світлана Володимирівна 94091, 94092, 94151 
Ігнатенко Олег Валерійович 94256 
Ізрайлевич Ігор Сергійович 94102 
Іляш Ольга Ігорівна 95034 
Ільєнко Артем Володимирович 94101 
Ільїн Євген Володимирович 95100 
Ільїч Людмила Миколаївна 94090 
Ільницька Тетяна Євгеніївна 94620 
Ільчишена Вікторія Вікторівна 94249 
Ільчук Світлана Петрівна 93716 
Іртищева Інна Олександрівна 94875 
Ісаченко Вікторія Павлівна 94463, 94464, 94465, 94514, 94591 
Ісмайлов Карен Юрійович 94539, 94540, 94541 
Йовенко Лариса Іванівна 94564, 94628, 94900 
Кабаков Юрій Борисович 93654, 93655 
Кабанов Володимир Григорович 94942 
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Кабусь Олексій  Васильович 94431 
Кавеліна Дар'я Миколаївна 93676 
Кавиліна Ганна Костянтинівна 93657, 93658, 93659, 93660, 93661 
Казак Юлія Юріївна 94948 
Казанжи Ірина Володимирівна 94669, 94670 
Казлаускайте Анастасія Сергіївна 94425 
Калабухова Світлана Вікторівна 94323 
Калашник Валерій Юрійович 94555, 94556, 94557 
Калашніков Володимир Борисович 94653 
Калашнікова Тетяна Миколаївна  94438 
Калин Роман Ігорович 94000, 94001, 94196 
Калита Тетяна Анатоліївна 94406, 94407 
Калініна Катерина Олегівна 93945, 93946, 93947, 93948 
Калініченко Ігор Васильович 93989 
Калініченко Світлана Станіславівна (Kalinichenko 
Svitlana) 

94385 

Калужська Лілія Олегівна 94488, 94489 
Калюжна Ірина Петрівна 94100 
Калюжний Микола Панасович 95099 
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна 93992 
Капетій Іван Петрович 93612 
Каплаушенко Ігор Миколайович 94220, 94221, 94581, 94604, 94606, 94648 
Карасюнок Анна Євгеніївна 94960 
Карафетов Володимир Олександрович 95049, 95063 
Карачам Туфан 94909 
Карельська Євгенія Валеріївна 94765 
Кароліна Наві-Інго (псевдонім) 94307 
Карпачова Ольга Володимирівна 94968 
Карпенко Марія Олександрівна 93849 
Карпенко Олена Олександрівна 94942 
Карпенко Руслан Володимирович 94880, 94881 
Карпич Ірина Олександрівна 94733 
Карпова Влада Вікторівна 95054 
Касторних Сергій Сергійович 94772 
Катан Володимир Олександрович 93916 
Катан Людмила Ігорівна 93916, 94335 
Каткова Тетяна Анатоліївна 94177, 94178 
Катуніна Ольга Сергіївна 94751, 94752 
Кауркіна Олена Петрівна 93934 
Кацан Сергій Володимирович 94310 
Каширцев Руслан Геннадійович 93824 
Кашпаров Валерій Олександрович 94047, 94048 
Кашпур Леся Миколаївна 94457, 94458 
Квіткін Петро Васильович 94810 
Кипибіда Аделіна Олексіївна 93910 
Кириленко Олександр Васильович 94234 
Кирилко Наталія Миколаївна 93787, 93788, 93789, 93790, 93791, 94930 
Кирилюк Марія Андріївна 94948 
Кириченко Віктор Іванович 94137 
Кириченко Володимир Анатолійович 95064 
Кириченко Ігор Анатолійович 94265 
Кириченко Ігор Іванович 93957, 93970, 93972, 94167, 94171, 94173, 94175, 

94302, 94443, 94444, 94445 
Киркач Борис Миколайович 94697, 94698, 94699 
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Киркач Олексій Борисович 94697, 94700 
Кирніс Наталія Іванівна 94058 
Киселевський Олександр Георгійович 94263 
Кисельов Владислав Віталійович 95066 
Кисельова Ганна Іванівна 93885 
Кисіль Вікторія Олексіївна 94942 
Кисіль Тетяна Миколаївна 93827, 93831 
Кияниця Зінаїда Петрівна 94575 
Кіпчук Руслана Валентинівна 94015 
Кірдан Олександр Петрович 94345 
Кірдан Олена Леонідівна 94733 
Кірейцева Ганна Вікторівна 94644 
Кірін Роман Станіславович 94993 
Кірсенко Віктор Володимирович 94419 
Кістол Анастасія Анатоліївна 94834 
Кіщак Іван Теодорович 93878 
Кіянюк Олександр Іванович 93721 
Клименко Юлія Анатоліївна 94733 
Клиновий Дмитро Віталійович 94945 
Клімкін Антон Вікторович 93768 
Клішин Ігор Вікторович (prophet) 93929 
Ключар Костянтин Сергійович 94818 
Ключка Ольга Володимирівна 93667, 93668 
Кляшторний Дмитро Володимирович 94330 
Кметюк Андрій Володимирович 94264 
Князєв Олександр Анатолійович 93995 
Кобець Сергій Петрович 93858 
Кобзар Тетяна Василівна 93825 
Кобринець Антон Костянтинович 94853 
Ковалевська Анастасія Володимирівна 93782 
Коваленко Аліса Олександрівна 93771 
Коваленко Анатолій Миколайович 93728 
Коваленко Людмила Борисівна 93906 
Коваленко Наталія Миколаївна 94950 
Коваленко Олександр Петрович (Олександр 
Коваленко Гольфстрім) 

93756 

Коваль Ганна Юріївна 93619 
Коваль Тетяна Владиславівна 94784, 95033 
Коваль Яна Сергіївна 94945 
Ковальова Ганна Євгенівна 94981 
Ковальчук Богдан Володимирович 94641 
Ковальчук Людмила Василівна 94603 
Ковальчук Світлана Петрівна 93724 
Ковбатюк Марина Володимирівна 93754, 94291 
Ковернік Олена Миколаївна 93652 
Ковтуненко Ксенія Валеріївна 93912 
Когут Юрій Іванович 93616, 94646, 95082 
Козак Людмила Юріївна 94947 
Козак Олександра Петрівна 93798, 93799 
Козачок Олег Сергійович 94264 
Козел Віктор Миколайович 94050, 94051, 94290, 94871 
Козіброда Лариса Володимирівна 94678 
Козій Захар Анатолійович 94331 
Козуб Галина Миколаївна 93662 
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Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota) 95019 
Кокоша Антоніна Володимирівна 94733 
Колбун Віктор Вікторович 94210 
Коленко Ірина Олексіївна 95042, 95043 
Колесник Алла Валеріївна 94913 
Колесник Ірина Сергіївна 94545, 94546, 94547, 94548, 94549, 94550 
Колесніков Володимир Петрович 94016 
Колиско Оксана Зенонівна 94555, 94556, 94557 
Колісник Максим Миколайович 94883 
Колісніченко Наталя Миколаївна 93782, 93783 
Коловоротний Ян Сергійович 93941 
Колодійчук Ірина Анатоліївна 94602 
Колодова Віра Миколаївна 94257 
Коломієць Анатолій Федорович 93996 
Коломієць Інна Іванівна 94759 
Коломоєць Дар'я Костянтинівна 94868, 94869 
Колос Олексій Іванович 93625, 93626, 93627 
Колотило Оксана Миколаївна 93950, 93953 
Коляда Наталія Миколаївна 94514, 94733 
Коляда Тетяна Василівна 94733 
Комар Олег Станіславович 94638 
Комаровська Оксана Анатоліївна 94706, 94707 
Комзюк Володимир Трохимович 94784, 94961, 95033 
Компанієць Олександр Олександрович 93989 
Кон Олена Олександрівна 93797 
Кондаков Валерій Миколайович 94264 
Кондратенко Наталія Олегівна 93906 
Кондратюк Костянтин Леонідович 93909 
Кондратьєва Марина Юріївна 94742 
Кондрашин В'ячеслав Миколайович 93620 
Коноваленко Тетяна Василівна 93664 
Коновалов Володимир Михайлович 94236 
Коновалова Анастасія Сергіївна 93837 
Кононенко Євген Климович 93942 
Кононенко Ігор Володимирович 93843 
Кононенко Наталія Вячеславівна 93736, 93737, 93738, 93739 
Кононенко Тетяна Петрівна 93845, 93847 
Кононенко Юрій Степанович 94784, 94961, 95033 
Конохов Володимир Іванович 94697, 94698, 94699, 94700 
Корабльов Денис Олександрович 94574 
Корбут Марія Броніславівна 94644 
Кордюк Олена Миколаївна 94770 
Корнієнко Ірина Анатоліївна 94022 
Корнієнко Марина Михайлівна 94266 
Корнус Анатолій Олександрович 93859 
Король Анатолій Миколайович 94891, 94892, 94893, 94894, 94895 
Корольов Вячеслав Юрійович 93645 
Коросташов Денис Дмитрович 93682 
Коросташова Ірина Миколаївна 94993 
Коростій Володимир Іванович 93701 
Коротенко Ігор Вікторович 94148 
Корх Майя Володимирівна 93977, 93978 
Костенюк Наталя Іванівна 93783 
Костилєва Наталія Михайлівна 93682 
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Костинець Валерія Володимирівна 94945 
Костинець Юлія Володимирівна 94945 
Косточка Вікторія Михайлівна (KOS.) 94771 
Костромічова Алла Олександрівна 94753 
Костюк Ірина Анатоліївна 94219, 94967 
Костюченко Валентина Миколаївна 94537 
Косяк Антоніна Петрівна 95003, 95014 
Косяченко Костянтин Леонідович 93976, 94219, 94967 
Кот Стах Петрович 95015 
Котенко Уляна Михайлівна 94409 
Котлярова Вікторія Григорівна 94400 
Кохан Олександр Валерійович 94220, 94221, 94581, 94604, 94606, 94648 
Кохан Ярослав Валерійович 94220, 94221, 94581, 94604, 94606, 94648 
Коцар Олег Вікторович 94373 
Коцевич Естер Олександрівна (Esther Grace K.) 93817 
Коцюбенко Ганна Анатоліївна 95015 
Кочарян Артур Борисович 95091 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 94733 
Кошкалда Ірина Віталіївна 94338, 94828, 94830 
Кравець Микола Дмитрович 93759, 94777 
Кравців Василь Степанович 94602 
Кравцов Сергій Станіславович 94534, 94535 
Кравцова Ірина Віталіївна 94563 
Кравцова Наталія Вікторівна 94314 
Кравцова Тетяна Григорівна 94440 
Кравченко Оксана Олексіївна 94733 
Кравченко Тетяна Володимирівна 94008 
Кравчина Тетяна Володимирівна 94166, 94168, 94169, 94170, 94172 
Кравчук Павло Миколайович 94621, 94622 
Краєвська Галина Олександрівна 94440 
Краєвський Володимир Миколайович 94633, 94957 
Крак Юрій Васильович 95050 
Крамаровська Світлана Миколаївна 94266 
Крапівіна Ганна Олександрівна 94945 
Краснов Володимир Павлович 94645 
Краснокутська Наталія Станіславівна 93654, 93655 
Красота Тетяна Володимирівна 94233 
Красюк Юлія Миколаївна 93830, 93832 
Красюкова Марина Миколаївна 94271 
Крейдич Ірина Миколаївна 94941 
Крекотень Ірина Михайлівна 94214 
Крестьянкіна Єлизавета Андріївна 94472 
Крива Людмила Миколаївна 94596 
Кривенец Алина (псевдонім) 94754 
Криволапчук Володимир Олексійович 93804 
Кривуц Світлана Василівна 94003, 94300 
Крилова Олена Валер'янівна 94061 
Криховецька Зоряна Миколаївна 94650, 94651 
Крицький Дмитро Миколайович 95004 
Кришко Анна Юріївна 94588 
Кришталь Микола Андрійович 94311 
Кріжановський Віталій Миколайович 94138 
Крімер Борис Олександрович 94439 
Крімер Валентина Василівна 94221 
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Кропельницька Світлана Орестівна 94650, 94651 
Кропочева Наталія Миколаївна 94285 
Круглякова Анна Володимирівна 94257 
Крутякова Валентина Іванівна 93937, 93938, 93939, 94639 
Крючко Тетяна Олександрівна 95042, 95043 
Крючковський Віталій Федорович 95097, 95099 
Ксьонжик Ірина Володимирівна 93699 
Кубаєвич Вікторія Олегівна 94856 
Кудлаєнко Світлана Володимирівна 94942 
Кузнецова Анна Ігорівна 94943, 94947 
Кузнецова Інна Олексіївна 93654, 93655 
Кузнець Тетяна Володимирівна 94729 
Кузьменко Оксана Михайлівна 93754 
Кузьменко Олександр Васильович 93807 
Кузьменко Ольга Віталіївна 94093, 94422, 94423 
Кузьменко Павло Іванович 94383 
Кузьменчук Ірина Василівна 94945 
Кузьміних Валерій Олександрович 94711 
Кузьмінський Володимир Олександрович 94575 
Кузьома Віталій Вікторович 93700 
Кукулевська Софія Ісаківна 94347 
Кулага Ірина Володимирівна 94324, 94325 
Кулемза Ігор Володимирович 94640 
Кулик Євген Володимирович 94379 
Кулиняк Ігор Ярославович 94036 
Куліда Оксана Олександрівна 94350 
Куліш Анатолій Миколайович 94931, 94933, 94935 
Куліш Олександр Олександрович 94884 
Куліш Тетяна Іванівна 94020 
Кульбеда Костянтин Володимирович 94163 
Кульбердиєв Батир Ахметович 95084 
Кундельчук Оксана Петрівна 93696 
Купріненко Олександр Миколайович 93842 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 94260 
Курбет Тетяна Володимирівна 94805 
Курило Ірина Олексіївна 94439 
Курінна Ірина Григорівна 94814 
Куровець Ольга Ярославівна 94554 
Курчатова Анжеліка Віталіївна 93933, 94695 
Куценко Сергій Володимирович 94513, 94566 
Куценко Сергій Юрійович 94561, 94562 
Куций Геннадій Вячеславович 94725 
Куцик Микола Стефанович 94132 
Кучеренко Ірина Анатоліївна 94587 
Кучерук Марія Дмитрівна 94123, 94124, 94125, 94126, 94127, 94128, 94129, 

94130, 94131 
Кучерява Ольга Миколаївна 94248 
Кучерява Тетяна Олексіївна 93828, 93829, 93832 
Кучерявий Олександр Георгійович 93897 
Кушнір Надія Олександрівна 94460 
Кушнірук Анастасія Сергіївна 94139, 94140 
Лавренюк Сергій Іванович 94348 
Лавська Тетяна Валеріївна 93993 
Лаговський Володимир Вікторович 94633 
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Ладигін Володимир Володимирович 95078 
Ладик Дар'я Денисівна 95084 
Лазарев Іван Євгенович 95004 
Лазарєв Микола Михайлович 94047 
Лазарович Надія Василівна 94908 
Ламберг Наталія Вадимівна 94295, 94296 
Лана Ясински (псевдонім) 93723 
Лантінова Анна Сергіївна 94449 
Лапаєнко Світлана Володимирівна 94284 
Латорець Катерина Володимирівна 94431 
Лаушник Оксана Ігорівна 94575 
Лебедєва Валентина Костянтинівна 93928, 94292, 94424, 94632 
Лебединець Сергій Валерійович 95084 
Левицька Вікторія Георгіївна 94918 
Левицька Ольга Олександрівна 94603 
Левішченко Олена Володимирівна 94947 
Левішченко Олена Степанівна 94946 
Левкович Оксана Володимирівна 93740, 93741, 94815 
Левченко Денис Вадимович 94461 
Левченко Наталія Володимирівна 94733 
Левченко Ольга Петрівна 94872, 94873 
Левченко Тетяна Михайлівна 95088 
Левченко Ярослава Сергіївна 94212, 94213 
Левчук Святослав Євлогійович 94047, 94048 
Лежава Давид Паатавич 93960, 93961, 93962, 93963, 93964, 93965, 93966, 

93967, 93968 
Лелюк Аліна Володимирівна 94939 
Лемберг Анна Геннадіївна 93851, 94814 
Леміжанська Олена Іванівна 94072 
Лемкович Оксана Володимирівна 94814 
Леонідов Ігор Леонідович 93928, 94292, 94424, 94632 
Лепейко Тетяна Іванівна 93654, 93655 
Лепеха Таїсія Василівна 94024, 94025, 94026, 94027, 94028, 94029, 94030, 

94031, 94032 
Лесік Ірина Миколаївна 94482, 94483 
Летуча Олександра Володимирівна 93928, 94292, 94632 
Леушина Олена Анатоліївна 93663, 93666 
Лефтеров Лев Васильович 94540 
Лещенко Тетяна Олександрівна 93662 
Лєонов Сергій Вячеславович 93886, 94422, 94423 
Лило Іван Віталійович 94148 
Лиман Федір Миколайович 94337 
Липовенко Євген Петрович 93687 
Липовська Світлана Олексіївна 93783 
Липская Анна Олегівна 94945 
Лисенко Володимир Віталійович 93838 
Лисенко Галина Іванівна 94912 
Лисенко Ольга Юріївна 94771 
Лисенко Сергій Олегович 94437 
Лисеюк Андрій Миколайович 93698 
Лисиченко Микола Леонідович 94315 
Лиськов Микита Юрійович 93706 
Литвиненко Владлен Олександрович (Караваєв 
Володимир Олександрович) 

93882, 93883 
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Литвиненко Тетяна Петрівна 94859, 95065 
Литвиненко Юрій Миколайович 94974 
Литвишко Лілія Олександрівна 93642 
Лібанова Елла Марленівна 94438 
Ліджеєв Сергій Анатолійович 94069, 94070, 94844, 94845 
Ліманський Олександр Анатолійович 94843 
Лісовська Ольга Василівна 94578, 94729 
Літвінова Олена Вячеславна 94940 
Ліхацький Федор Іванович 93615 
Ліхачева Віра Василівна 94870 
Ліщинська Світлана Іванівна 93632, 93633 
Ліщишина Олена Миколаївна 93677 
Ліщишина Олена Михайлівна 93678, 93679, 93680, 93681, 94009, 94010 
Ліщук Вікторія Вікторівна 94945 
Логвін Сергій Миколайович 94621, 94622 
Лозовий Іван Іванович 94418 
Локтікова Тамара Миколаївна 94460 
Лопатіна Ярослава Володимирівна 93677, 94010 
Лопушан Тетяна Володимирівна 94191, 94194 
Лотохов Сергій Сергійович 93979, 94473 
Лояк Лілія Миколаївна 94371 
Лубянський Сергій Олександрович  94864 
Лугова Любов Олександрівна 94614 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 94234 
Лук'яненко Олена Юріївна 93776 
Лук'яненко Софія Володимирівна 93777 
Лукаш Євген Євгенійович 93768 
Лукашова Тетяна Дмитрівна 94337 
Лупан Ірина Володимирівна 94396 
Лупаренко Лілія Анатоліївна 94663 
Луцька Віра Юріївна 93712 
Любий Роман Володимирович 94637 
Любімова Інна Мартинівна 95023 
Люльов Олексій Валентинович 94321, 94322 
Ляховська Анастасія Віталіївна 94963 
Ляшенко Дмитро Олексійович 95086 
Ляшенко Олександр Миколайович 93636 
Ляшкевич Антоніна Іванівна 93956, 93969, 93971 
Маєв Андрій Петрович 93782 
Майкова Еліна Вільгельмівна 93754 
Макаренко Юлія Вікторівна 94555, 94556, 94557 
Макарова Валентина (Валентина Мэй) 94528 
Макарчук Вікторія Вікторівна 94629 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна 94659 
Максим Весняний (псевдонім) 93628 
Максименко Євгеній Вікторович 93786 
Максімов Григорій Олександрович 94634 
Маламуж Ірина Михайлівна 94661 
Малецька Ольга Іванівна 94060 
Малиношевський Олександр Васильович 94257 
Малишев Костянтин Олександрович 94222 
Малкова Олена Євгеніївна 94667 
Малютін Олег Кирилович 94943 
Мальчевська Валентина Михайлівна 93955 
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Мамедова Егяна 94945 
Мамикіна Анжеліна Іванівна 94756, 94757, 94758 
Маніло Іванна Іванівна 93879 
Марина Спроуз (псевдонім) 93675 
Марін Володимир Миколайович 94098 
Маріна Ірина Іванівна 94098 
Маркіна Ірина Анатоліївна 93654, 93655 
Марковець Ольга Вікторівна 94327 
Мартинюк Ірина Анатоліївна 93991 
Марусіч Андрій Васильович 93649, 93650 
Марценковський Ігор Анатолійович 93680 
Марченко Оксана Михайлівна 94952, 94953 
Марченко Ольга Сергіївна 94449 
Марченко Сергій Васильович 94111 
Марчук Наталія Богданівна 93821 
Марчук Олександр Васильович 93802, 93803 
Марчук Юрій Миколайович 94040, 94041, 94042 
Маслій Олександра Анатоліївна 93805, 93806 
Маслова Аліна Вікторівна 93665 
Масляк Катерина Тарасівна 94702 
Масол Людмила Михайлівна 93950, 93953 
Масюк Юлія Володимирівна 93917, 93918 
Матвєєва Наталія Михайлівна 93720 
Матвіїшин Володимир Євгенович 93759, 94777 
Матвійчук (псевдонім) 93755 
Матешко Анастасія Анатоліївна 93689 
Матійчик Михайло Петрович 93808 
Матін Володимир Віталійович 95037 
Матрос Ольга Олександрівна 94467, 94577, 94733 
Матузко Борис Павлович 93842 
Матюха Микола Миколайович 94559, 94942 
Махиня Роман Анатолійович 94941, 94943 
Маховка Вікторія Михайлівна 94202, 94203 
Махомета Тетяна Миколаївна 94186, 94497, 94515 
Махонюк Олександр Володимирович 94603 
Махровська Наталя Анатоліївна 93631 
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна 94157 
Мацієвська Наталя Борисівна 94179 
Мегель Олена Юріївна 94315 
Медвідь Мирослав Васильович (о. Медвідь 
Мирослав) 

94964 

Мелешко Борис Сергійович 94265 
Мелкумян Катерина Юріївна 94649 
Мельник Альона Олексіївна 94558, 94559, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946, 

94947 
Мельник Вікторія Вікторівна 94615, 94618, 94644, 94805, 94807 
Мельник Геннадій Валерійович 94555, 94556, 94557 
Мельник Іван Євгенович 94459 
Мельник Ірина Іванівна 94714, 94716, 94717, 94928 
Мельник Ірина Іванівна (Калашнікова) 94715 
Мельник Ольга Григорівна 93654, 93655 
Мельников Олександр Валерійович 94867 
Мельникова Ольга Володимирівна 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Мельничук Крістіна Георгіївна 94341 
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Мельничук Юлія Миколаївна 94730 
Мельнікова Олена Олександрівна 94538, 94539, 94544 
Мельніченко Сергій Юрійович 94877 
Метіль Тетяна Костянтинівна 95057, 95058, 95059, 95060 
Мигович Тетяна Михайлівна 94650, 94651 
Миколенко Наталія Станіславівна 94933 
Миненко Сергій Володимирович 93886, 93899, 94093 
Миронцов Микита Леонідович 93732, 93733, 93734, 93735 
Миропольська Наталія Євгенівна 94706, 94707 
Михайлів Іван Миколайович 93841 
Михайліченко Микола Васильович 95090 
Михайлова Лариса Андріївна 94233 
Михайлова Лілія Володимирівна 94980 
Михайловська Неля Анатоліївна 94346 
Михальченко Наталія Вячеславівна 94180, 94181, 94182, 94183, 94184 
Миценко Даніїл Вячеславович 94838, 94839 
Мищишин Іванна Романівна 94602 
Мігалі Аксеня Іванівна 94157 
Мігус Ірина Петрівна 94945 
Мідик Світлана Вікторівна 94128 
Мілько Дмитро Олександрович 95029 
Мілько Наталія Євгенівна 94276 
Міненков Сергій Миколайович 94289 
Мінкова Ольга Генадіївна 94356 
Міхелі Сергій Володимирович 94607 
Мічурін Віктор Олександрович 94942 
Міщенко Світлана Олегівна 94034 
Могилевська Наталія Олексіївна 93635 
Могильницька Алла Миколаївна 95016 
Могильницький Олег Петрович 95016 
Моженко Микола Володимирович 93747 
Моісеєнко Тетяна Євгенівна 93875 
Мойсієнко Василь Миколайович 94784, 95033 
Мокін Євген Михайлович 94245, 94246, 94247 
Мокроцький Михайло Юрійович 94617 
Молчанова Ірина Анатоліївна 94258, 94493 
Момонт Тетяна Василівна 94836, 94837 
Моргай Лілія Анатоліївна 94592, 94733 
Моргана (псевдонім) 94023 
Мороз Тетяна Іванівна 94233 
Морозов Андрій Васильович 94460 
Морозов Володимир Володимирович 94865 
Морозов Едуард Вікторович 93759, 94777 
Морозов Олексій Анатолійович 95071 
Морозова Анастасия Юріївна 95036 
Морозова Ірина Володимирівна 94286 
Морозова Марина Юріївна 94310 
Мосін Михайло Сергійович 93717 
Москаленко Альона Сергіївна 93727 
Москаленко В'ячеслав Васильович 93727 
Москаленко Олександр Олександрович 94005 
Москалик Ельвіна Анатоліївна 93613 
Мохова Ірина Вікторівна 94779 
Мошинський Ростислав Володимирович 93717 
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Мошул Інна Володимирівна 94374 
Музика Катерина Олександрівна 94668 
Музика Олег Степанович 94264 
Музика Олександр Леонідович 94816 
Музика Олена Оксентівна 94720 
Мукоіда Руслан Вікторович 94538 
Мульска Ольга Петрівна 94603 
Муравльов Володимир Вячеславович 95064 
Мурадова Маргарита Артурівна 94343 
Мурашкін Віталій Анатолійович 94269 
Муртазієв Ернест Гафарович 94357 
Мустафаєва Ельзара Талятівна 93783 
Мушка Іван Васильович 94285 
Нагурний Вадим Аркадійович 94619 
Надєляєв Ілля Миколайович 94950 
Надольська Юлія Анатоліївна 94360, 94361, 94362, 94363, 94364 
Назаренко Віктор Вікторович 94600 
Назаренко Дмитро Вікторович 94600 
Назаренко Євген Володимирович 94348 
Назаренко Михайло Володимирович 93863 
Назаренко Олег Аскольдович 94152, 94153, 94154 
Назаренко Олена В'ячеславівна 94552 
Найденко Олексій Євгенович 95054 
Накидайло Олександр Радіонович 93715 
Нанка Олександр Володимирович 94315 
Нарадовий Володимир Володимирович 94806 
Нарижнєв Олександр Олексійович 93876 
Наталі Вадіс (псевдонім) 93749 
Натрошвілі Георгій Робертович 94945 
Натрошвілі Світлана Геннадіївна 94559, 94945 
Наумова Ольга Володимирівна 94223 
Небораківський Ярослав Сергійович 94621, 94622 
Неверовська Тетяна Михайлівна 94653 
Недоснований Олександр Юрійович 94549 
Нездоровін Василь Павлович 94137 
Нейман Єва Олександрівна 94956 
Некрилов Олександр Валерійович 94744 
Немченко Алла Семенівна 94417 
Непомнящий Валентин Миколайович 94763 
Нестеренко Павло Олександрович (Pavlo Nesterenko, 
Lyubomir Bogoyavlensky, Любомир Богоявленский) 

94205 

Нетреба Федір Васильович 94071, 94312, 94846 
Неупокоєв Руслан Валентинович 93761, 93762, 93763, 93764, 93765 
Нечипоренко Антон Іванович 94705 
Нечипоренко Іван Миколайович 94705 
Нечипоренко Максим Іванович 94705 
Нечитайло Тетяна Юріївна 94440 
Ничкало Світлана Андріївна 94706, 94707 
Нікітенко Володимир Олександрович 94272, 94273 
Нікіфорова Вікторія Геннадіївна 93820 
Нікішина Вера Вікторівна 94692 
Ніколаєва Тетяна Вадимівна 94384, 94429 
Ніколаєва Тетяна Ігорівна 94429, 94965 
Ніколаєвська Олена Вікторівна 93689, 94938 
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Ніколенко Катерина Сергіївна 94157 
Ніколенко Ольга Миколаївна 94157 
Нілов Ростислав Юхимович 94621, 94622 
Ніфатова Олена Михайлівна 94945 
Новак Дмитро Анатолійович 94617 
Новаковськи Пшемислав Річард 94150 
Новицька Надія Володимирівна 94633 
Новіков Валерій Віталійович 94269 
Новіков Дмитро Антонович 93906 
Новіков Дмитро Вікторович 94945 
Новікова Ірина Евгенівна 94942 
Новікова Марина Миколаївна 93654, 93655 
Новікова Ольга Федорівна 94943, 94944, 94946, 94947 
Носов Олександр Васильович 94518, 94519, 94520 
Ночвіна Інна Олександрівна 94441, 94448, 94449 
Образцов Володимир Валентинович 94152 
Обухов Олексій Анатолійович 94617 
Озеран Алла Володимирівна 94326 
Оксак Григорій Анатолійович 93729 
Олександра Цилія (псевдонім) 94976 
Олексенко Юлія Артурівна 95076 
Олексюк Ольга Миколаївна 94089 
Олійник Катерина Сергіївна 94673, 94674, 94675, 94676, 94677 
Олійник Лариса Володимирівна (Волкова) 94012 
Олійник Лілія Юріївна 94384 
Олійник Олександр Володимирович 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Олійник Ольга Олександрівна 95094 
Олійник Тетяна Іванівна 94393, 94395 
Олійник Юлія Олександрівна 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Оліскевич Мирослав Стефанович 94018, 94207, 94208, 94209 
Ольшанська Олександра Володимирівна 94559, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946, 94947 
Ольшанський Гліб Владиславович 94942 
Омарова Ольга Миколаївна 93970 
Омелян-Скирта Надія Григорівна 94912 
Омельченко Оксана Ігорівна 95055 
Омельчук Сергій Аркадійович 94739 
Омельчук Юрій Олексійович 94709 
Омельянович Олексій Романович 94268 
Онищенко Володимир Олександрович 94211 
Онищенко Світлана Володимирівна 93805, 93806 
Онищенко Яна Геннадіївна 94401 
Онісіфорова Валентина Юріївна 94328 
Оніщенко Ксенія Володимирівна 95010 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 94220 
Орищенко Ірина Олександрівна 94284 
Орлова Оксана Миколаївна 94653 
Орловецька Нінель Фатехівна 94403, 94404 
Осадча Катерина Петрівна 94666 
Осинцева Аліна Олександрівна 94504, 95053 
Осіпенко Наталія Сергіївна 94524, 94525, 94590 
Осіпов Олег Володимирович 94099 
Остапенко Вікторія Миколаївна 95017 
Остапенко Віра Петрівна 95043 
Остапенко Ганна Сергіївна 93798, 93799 
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Остапенко Наталія Анатоліївна 94786 
Остапенко Яна Олександрівна 94633 
Остапович Володимир Петрович 93804 
Остафійчук Ярослав Васильович 94438 
Остраков Федір Ігорович 93907 
Островський Денис Миколайович 95055 
Осьмірко Інна Володимирівна 94369, 94441, 94442, 94450, 94451 
Охрімчук Володимир Васильович 94744 
П'ятецька Людмила Володимирівна 93936 
Павич Ніна Миколаївна 93952, 94221 
Павленко Людмила Володимирівна 93782 
Павленко Марина Степанівна 94589 
Павленко Меланія Іванівна (Меланія Павленко-
Кравченко) 

93901 

Павленко Олена Пантеліївна 93654, 93655 
Павлов Роман Анатолійович 93740, 93851, 94814, 94815 
Павлова Галина Євгеніївна 94335, 94336 
Павлова Ірина Олегівна 94822 
Павлова Тетяна Сергіївна 93740, 93851, 94814, 94815 
Павловська Марина Олександрівна 93622, 93623, 93624 
Павловський Всеволод Віталійович 94234 
Павлюк Дмитро Олександрович 95086 
Павлюк Надія Леонідівна 93782 
Павлюченко Валентина Володимирівна 94047, 94048 
Паладійчук Любов Василівна 94232 
Палиця Святослав Вікторович 94941, 94943, 94944, 94946, 94947 
Палій Андрій Михайлович 94929 
Пальчук Олена Ігорівна 94942 
Панасюк Андрій Вікторович 94644 
Панфілов Олександр Юрійович 94810 
Панфілова Ганна Леонідівна 93980, 93981, 94474, 94475 
Панченков Андрій Олексійович 93641 
Панькова Оксана Володимирівна 94944, 94946 
Парамонова Ольга Сергіївна 94784, 94961, 95033 
Параниця Надія Володимирівна 94375, 94633, 94957 
Параниця Сергій Павлович 94376, 94377, 94378 
Паращук Степан Дмитрович 94806 
Паренек Простой (псевдонім) 93809, 93810, 93811, 93812, 93813, 93814, 93815, 

93816 
Париловський Олександр Іванович 94868, 94869 
Пархета Любов Петрівна 94627 
Пархоменко Роман Віталійович 93785 
Пархотик Дмитро Іванович 94133 
Парчинська Наталія Олександрівна 94942 
Пасєчнікова Наталія Володимирівна 94310 
Пасічник Михайло Францович 94417 
Пасічник Наталя Олексіївна 94394 
Пастух Альона Миколаївна 94746 
Патика Наталія Іванівна 94944, 94946 
Пачева Наталія Олександрівна 94160, 94161, 94195, 94516, 94732 
Пащенко Дмитро Андрійович 94392 
Паянок Тетяна Миколаївна 94633 
Пекарчук Микита Сергійович 94282, 94503 
Перевертун Лариса Іванівна 95088 
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Передрій Олександр Вікторович 94642 
Перетокін Андрій Геннадійович 94912 
Перунова Олена Миколаївна 94937 
Перфільєва Людмила Павлівна 94522 
Перфільєва Майя Володимирівна 94733 
Пестушко Валерій Юрійович 93951 
Петко Андрій Кирилович 94555, 94556, 94557 
Петренко Віктор Павлович 93673 
Петренко Віталіна Олександрівна 94935 
Петренко Ольга Михайлівна 94867 
Петрівська Ірина Олегівна 94945 
Петров Ігор Леонідович 93782 
Петрова Ольга Вікторівна 94665 
Петюр Антоніна Володимирівна 94257 
Пивовар Ірина Вікторівна 94849 
Пивовар Назарій Олександрович 94711 
Пивовар Юрій Ігорович 94849 
Пиляк Ніна Вікторівна 93937 
Письменицький Андрій Анатолійович 94358 
Півоваров Олександр Андрійович 95084 
Підберезних Інна Євгеніївна 94013, 94014, 94135, 94136 
Підвальна Юлія Василівна 94466, 94468, 94576 
Підварко Тетяна Олексіївна 94156 
Пілка Василь Йосипович 94006 
Пімоненко Тетяна Володимирівна 94321, 94322 
Пінчак Володимир Андрійович 94874 
Пінчук Юрій Борисович 94943, 94944, 94947 
Піроженко Наталія Вікторівна 93783 
Піскарьова Ірина Олександрівна 94604, 94606 
Пісоченко Тетяна Сергіївна 93699, 93700 
Пітин Мар'ян Петрович 94004 
Піщанська Нонна Олександрівна 94639 
Плисак Владислав Олександрович 95066 
Побережна Наталія Михайлівна 93622, 93623, 93624 
Погорєлов Володимир Євгенович 94019 
Погорілов Сергій Юрійович 94314, 94697, 94699 
Погромська Ганна Сергіївна 93631 
Погудіна Андрій Володимирович 95004 
Погудіна Ольга Костянтинівна 95004 
Под'якова Світлана Олександрівна (SVITONIA) 94635 
Подзігун Світлана Миколаївна 94521 
Подмокова Анастасія Юріївна 93844 
Подорожний Сергій Миколайович 94658 
Подпіснов Владислав Сергійович 94391 
Подпльотна Світлана Володимирівна 94271 
Подулько Юрій Володимирович 93792 
Поздняковська Ірина Анатоліївна (Моргана) 94318, 94320 
Полєтаєв Генадій Степанович 94152 
Полєхіна Вікторія Миколаївна 94733 
Поліщук Віктор Григорович 94356 
Поліщук Олена Василівна 94625 
Поліщук Тетяна Ігорівна 94088 
Полковниченко Світлана Олександрівна 93998, 93999, 94332, 94334 
Половинська Олександра Олегівна 94249 
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Положишніков Євген Володимирович 94101 
Положій Анна Вікторівна 93769 
Положій Євген Вікторович 93769 
Полонський Олександр Микитович 93824 
Полстяна Надія Володимирівна 93847 
Полюга В'ячеслав Олексійович 94602 
Полянська Алла Степанівна 93673 
Полянська Валентина Павлівна 94612, 94616 
Польова Леся Василівна 94372 
Поміновський Андрій Олександрович 94621, 94622 
Пономаренко Андрій Миколайович 94825 
Пономаренко Володимир Степанович 94648 
Пономаренко Ігор Васильович 94559 
Пономаренко Лариса Олександрівна 94285 
Пономаренко Сергій Сергійович 93988 
Пономарьова Вікторія Володимирівна 94867 
Попенко Ярослав Володимирович 94356 
Попко Владислав Володимирович 93772 
Поплавський Михайло Вікторович 94441, 94448, 94449 
Попов Костянтин Олександрович 93824 
Попов Микола Петрович 93783 
Попова Діана Вадимівна 95050 
Посилкіна Ольга Вікторівна 94400, 94401, 94402, 94452, 94453, 94454, 94455, 

94456, 94940 
Поспішіль Юрій Олексійович 94763 
Похиленко Ірина Сергіївна 93672 
Почуєва Ольга Олексіївна 93800 
Правдивий Антон Валерійович 94992 
Предко Ірина Юріївна 94945 
Приліпко Ганна Сергіївна 94942 
Приліпко Олександр Володимирович 94942 
Пристемський Олександр Станіславович 94813 
Присяжнюк Олексій Миколайович 94994, 94997 
Притула Ірина Володимирівна 95026, 95027 
Приходько Дар’я Олександрівна 94329 
Приходько Ігор Павлович 94335, 94336 
Приходько Наталія Анатоліївна 94552 
Приходько Олексій Вячеславович 94132 
Причепа Руслан Романович 93858 
Проданик Анатолій Михайлович 95088 
Проколійко Галина Тимофіївна 93615 
Прокопенко Вікторія Володимирівна 94633 
Прокопенко Іван Федорович 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Прокопенко Ірина Андріївна 94441, 94449 
Прокопишин Оксана Степанівна 94060, 94826 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 94177, 94178, 94179 
Прокудін Георгій Семенович 94207, 94208 
Протасенко Олександр Васильович 94527 
Прохар Наталія Вікторівна 94349 
Прохоренко Андрій Олексійович 94461 
Прохоренко Євгенія Віталіївна 93795 
Прохоров Сергій Олександрович 93750 
Процак Валентин Петрович 94047, 94048 
Процеров Андрій Юрійович 93941 
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Процюк Юрій Іванович 95098 
Прудеус Максим Олександрович 93793 
Прус Ігор Петрович 93940 
Прядко Олександр Михайлович 93747 
Псюк Роман Михайлович 93673 
Птащенко Ліана Олександрівна 94211 
Пуленко Ірина Анатоліївна 93782 
Пустовойт Михайло Панасович 94173, 94175 
Пшенична Елеонора Володимирівна 94610 
Пясківська Марія Станіславівна 94941, 94943, 94944, 94946, 94947 
Радіонова Наталія Йосипівна 94559, 94942 
Радченко Любов Пантелеймонівна 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Разуменко Аліна Вячеславівна 95083 
Райко Діана Валеріївна 94738 
Райт Інна Сергіївна 94707 
Расько Юрій Олексійович 94373 
Рачинець Сергій Сергійович 94218 
Ребрик Наталія Йосифівна 94346 
Редзюк Анатолій Михайлович 94621, 94622 
Резников Владислав Олександрович (Vlad Rezniikov) 94432 
Резнік Надія Петрівна 94713 
Резніченко Ірина Геннадіївна 94629 
Рехтета Любов Олександрівна 93932 
Решетняк Наталія Борисівна 94449 
Рєзнік Олег Миколайович 94933 
Ржавський Олександр Олександрович 94011 
Ржевський Геннадій Миколайович 95090 
Рибальченко Олег Миколайович 94500, 95005, 95006, 95008 
Рибачук Лариса Юріївна 94501 
Рибачук Юрій Михайлович 94501 
Рибіна Оксана Борисівна 94234 
Рибіцька Вікторія Анатоліївна 94529 
Рибніков Олександр Володимирович 94074, 94075 
Рижева Надія Олександрівна 93684 
Рижков Едуард Володимирович 94539 
Рижухін Михайло Володимирович 94263 
Риков Сергій Олександрович 93678, 93679, 93681, 94009 
Риндзак Ольга Тадеївна 94603 
Ріжняк Ренат Ярославович 94394 
Робський Владислав Олександрович 93621 
Роганов Максим Максимович 95093 
Рогоза Костянтин Геннадійович 93992 
Роєнко Світлана Олександрівна 94733 
Рожі Томас Адальбертович 94563 
Розвадовський Сергій Володимирович 94388 
Рой Максим Петрович 94018, 94208 
Романенко (псевдонім) 94783 
Романенко Тетяна Іванівна 93782 
Романов Євгеній Миколайович 94549 
Романова Анна Анатоліївна 94486 
Романовська Людмила Іванівна 94680, 94681, 94682, 94683, 94684 
Романченко Юлія Олександрівна 94316 
Романюк Юрій Костянтинович 94880, 94881 
Ромушка Юрій Олексійович 94764 
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Ромчак Мирослав Сергійович 93910 
Россіхін Василь Васильович 94883 
Россол Олександр Володимирович 95073 
Рублевська Надія Іванівна 94233 
Рубцов Анатолій Львович 93808 
Рубцов Микола Олексійович 94357, 94959 
Рубцова Євгенія Ігорівна 93680 
Рубцова Наталя Миколаївна 94357, 94959 
Руденко Іраїда Володимирівна 94707 
Руденко Олег Анатолійович 94880, 94881 
Руденький Олег Іванович 93778 
Рудий Олександр Євгенович (Oless Bogus) 95070 
Рудник Ігор Миколайович 94204 
Рустамбеков Гаджиага 94945 
Рябець Олександр Володимирович 95062 
Рябокінь Мар'яна Василівна  94547 
Рябошапка Сергій Петрович 93715 
Рядинська Ірина Анатоліївна 94441 
Савенко Вячеслав Якович 93708, 93709, 93710, 93712 
Савенко Ігор Васильович 94383 
Савенко Олександра Юріївна 94611 
Савенко Юрій Анатолійович 94259 
Савицька Тетяна Володимирівна 94819 
Савицький Микола Васильович 94912, 94913 
Савін Олександр Євгенович 94605 
Савінова Наталія Володимирівна 95067 
Савченко Ігор Васильович 93989 
Савчук Наталія Михайлівна 94718, 94719 
Савчук Тамара Олександрівна 94902 
Садова Уляна Ярославівна 94603 
Садовник Дарія Дмитрівна 93993 
Сайко Олег Федорович 93715 
Сакович Людмила Сергіївна 94157 
Сальнікова-Буденко Ірина Борисівна 94657 
Самарська Олена Іванівна 94442 
Самойленко Наталія Миколаївна 94738 
Самчук Лариса Іванівна 94284 
Саннікова Ольга Павлівна 93757, 93758 
Сапатова Марія Вікторівна 94879 
Сапян Аліна Сергіївна 94559 
Саханєнко Сєргєй Єгоровіч 93783 
Саша Одуванчіков (псевдонім) 94367 
Саюн Алла Олександрівна 94559 
Сванідзе Тимур Зурабович 94773 
Светлана Стишова (псевдонім) 94727 
Свистун Людмила Анатоліївна 94035, 94201, 94214 
Свіженко Галина Любомирівна 94652 
Свіженко Оксана Сергіївна 94652 
Свірко Володимир Олександрович 93808 
Світлана Садова (псевдонім) 94998 
Світлична Софія Олександрівна 94792, 94793 
Святненко Лілія Василівна 94257 
Себа Микола Васильович 94049 
Сембрат Дем'ян Сергійович 95066 
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Семенов Олександр Юрійович 94664 
Семенов Сергій Юрійович 94664 
Семенова Анастасія Юріївна 95067 
Семенова Тетяна Михайлівна 94950 
Семенюк Андрій Володимирович 93994 
Семенюк Едуард Павлович 94632 
Семів Любов Казимирівна 94603 
Сендецький Микола Миколайович 94099 
Сенчило Тетяна Вікторівна 94237 
Сеньовська Надія Леонідівна 95032 
Сербенівська Аліна Юріївна 94942 
Сергеєва Ольга Юріївна 94302 
Сергєєв Дмитро Олександрович 94217 
Сергєєв Сергій Олександрович 94217 
Сергєєва Ольга Вячеславівна 95084 
Сергієв Сергій Віталійович 94617 
Сергієнко Іван Васильович 93645 
Серпак Олена Анатоліївна 95075, 95076, 95077 
Сивачук Наталія Петрівна 94623, 94624, 94794 
Сивокінь Євген Якович 94502 
Сидоренко Андрій Ігорович 94657, 94658 
Сидоренко Ольга Павлівна 94509, 94553 
Сидоркин Лев Иванович (псевдонім) 93629, 93630 
Сидорук Антон Сергійович 94691 
Сидорчук Марія Анатоліївна 94660 
Сидорчук Олеся Василівна 94653 
Сидорчук Ористлава Романівна 94943, 94947 
Сидоряк Наталя Георгіївна 94279 
Сикало Оксана Олексіївна 94653 
Силкіна Юлія Олегівна 94410 
Симоненко Роман Вікторович 94621, 94622 
Синиця Тетяна Валеріївна 94441, 94450, 94451 
Сипливий Василь Олексійович 94223, 94224, 94225 
Сирцева Світлана Володимирівна 93699 
Ситянов Олексій Олександрович 93849 
Сівова Людмила Сергіївна 93914 
Сідельнікова Владислава Костянтинівна 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Сідельнікова Ірина Володимирівна 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Сікора Микола Юрійович 94911 
Сільченко Марина Валеріївна 93826, 93828, 93829, 93830, 93832, 93833, 93834 
Сіохін Валерій Дмитрович 94657, 94658 
Сіроштан Тетяна Василівна 94582 
Сіфоров Олександр Іванович 94539, 94540, 94541 
Скворцова Світлана Олексіївна 94220 
Скиба Ганна Олександрівна 94271 
Скиба Тетяна Володимирівна 94835, 94838 
Скидан Олег Васильович 94262 
Скляр Олександр Григорович 93983, 94508, 95029 
Скляр Радміла Вікторівна 95029 
Скляров Олександр Іванович (Leninas) 95085 
Скобун Сергій Сергійович 94007 
Скринник Михайло Антонович 94905, 94906 
Скрипник Маргарита Іванівна 94559, 94942 
Скус Ольга Володимирівна 94729 
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Слав'юк Наталія Ростиславівна 94389 
Славінська Олена Сергіївна 93708, 93709, 93710 
СЛАВІЯ БОЛЬШОВА (псевдонім) 94915, 94916 
Сластьон Сабріє Едемівна 94157 
Слатвінський Максим Анатолійович 94187, 94188 
Слободенюк Марина Євгенівна 93614 
Слободяник Анна Миколаївна 94713 
Слогін Василь Савович 94306 
Слюзар Зоряна Львівна 94413 
Слюсар Людмила Іванівна 94439 
Слюсаренко Олена Василівна 94910, 94911 
Смаглюк Любов Вікентіївна 94958, 94960, 94962, 94963 
Сметанін Кирило Володимирович 94744 
Смірнова Марія Олегівна (Алессандро Ди Мария / 
Алессандро Ді Марія) 

95030 

Смоквіна Ганна Анатоліївна 94197 
Смоляр Олексій Олексійович 94342 
Соболенко Любов Юліянівна 94158 
Соболь Сергій Миколайович 93654, 93655 
Сокиринська Ірина Геннадіївна 94368 
Сокур Наталя Володимирівна 93783 
Сокуренко Олександр Михайлович 94784, 95033 
Солдатова Аліна Олександрівна 94725 
Соловей Ксенія Олександрівна 94962 
Соловей Юлія Сергіївна 93698 
Соломонов Олег Ігорович 94765 
Соломчак Олег Володимирович 94693 
Соляр Вікторія Василівна 94165, 94369, 94441, 94442 
Сопілко Ірина Миколаївна 94847 
Сопко Валерія Василівна 94536 
Сопко Ольга Василівна 94536 
Сорока Володимир Андрійович 94779 
Сорока Лариса Миколаївна 95057, 95058, 95059, 95060 
Сорока Олена Ігорівна 94779 
Сорочинський Вадим Володимирович 94236 
Сохацька Олена Вікторівна 93750 
Спектор Ольга Михайлівна 93613, 93614 
Співаковський Олександр Володимирович 94739 
Спіркіна Оксана Олексіївна 94311 
Срібна Юлія Анатоліївна 94381 
Ставчук Наталія Василівна 94948 
Станіславський Іван Юрійович 94545 
Станішевська Тетяна Іванівна 94278, 94279, 94280 
Стародубець Олексій Олександрович 95015 
Стахнів Роман Володимирович 93644 
Стегней Маріанна Іванівна 94875 
Стежко Надія Володимирівна 93887, 93888, 93889, 94559 
Стелюк Антон Олегович 94234 
Стельмашова Тетяна Миколаївна 93935, 94216 
Степанов Сергій Володимирович 94233 
Степченко Євгеній Віталійович 94433 
Стефківський Віктор Михайлович 94653, 94654 
Стехун Анжела Олексіївна 94154 
Стецун Катерина Володимирівна 95074 
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Стойка Віталій Олександрович 94495 
Стойка Сергій Олександрович 94496 
Сторожук Андрій Федорович 94459 
Страйгородська Людмила Іванівна 94285 
Стремецький Олександр Іванович 94137 
Стрижак Олена Олегівна 94914 
Стрижак Юрій Іванович 94434, 94435 
Стрихар Анатолій Євгенович 94654 
Стрілець Олена Володимирівна 94959 
Стріляєва Наталя Григорівна 94288 
Строкань Остап Валерійович 94621, 94622 
Судоргін Віктор Михайлович 94855 
Судоргіна Людмила Вікторівна 94855 
Супрунюк Галина Михайлівна 93828 
Сухина Людмила Володимирівна 94257 
Сухомлинська Леся Віталіївна 94284 
Сухомлинська Ольга Василівна 94284 
Сушинський Дмитро Олександрович 94617 
Сушкова Ольга (псевдонім) 94701 
Сюр Микола Григорович 94257 
Сябренко Геннадій Петрович 93957, 93970, 93972, 94167, 94171, 94173, 94175, 

94443, 94444, 94445 
Таірова Тамара Миколаївна 94712 
Танцюра Вадим Леонідович 94440 
Тараненко Галина Григорівна 94487, 94498, 94499, 94977, 94978 
Тараненко Руслан Анатолійович 94711 
Тарасевич Віктор Миколайович 93928, 94235, 94292, 94424, 94632 
Тарасенко Влада Іванівна 95038, 95039, 95041 
Тарасенко Ігор Іванович 94412 
Тарасенко Ростислав Олександрович 95089 
Тарасов Дмитро Михайлович (Кадім) 94428 
Тарасюк Анастасія Миколаївна 94365 
Тарнавська Світлана Степанівна 93952 
Тарнавська Сніжана Вікторівна 94285 
Татьянін Вячеслав Вікторович 94133 
Тацієнко Віталій Сергійович 94729 
Тверезовська Ніна Трохимівна 95089, 95090, 95091 
Телепа Максим Вікторович 93625, 93626, 93627 
Теницька Наталія Борисівна 93860 
Терець Роман Валентинович 94993 
Терешко Інна Григорівна 94564, 94794 
Терещенко Василь Миколайович 93641 
Терно Андрій Володимирович 94448, 94449 
Терновський Володимир Олександрович 94813 
Терон Ірина Василівна 94440 
Тесленко Світлана Олегівна 95051 
Тесленко Тетяна Вікторівна 94308 
Теслюк Роман Тадейович 94602, 94603 
Тетяна Піскарьова (псевдонім) 93794 
Тимофіїв Олег Юрійович 93989 
Тимченко Алла Анатоліївна 94365 
Титаренко Валентина Петрівна 94381 
Титаренко Валерій Миколайович 94382 
Титаренко Любов Михайлівна 93877 
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Тихонов Володимир Валентинович 93750 
Тищенко Вікторія Федорівна 95017 
Тімков Олексій Миколайович 94490 
Тітаренко Галина Борисівна 94945 
Тітаренко Євген Леонідович 93745 
Тітаренко Олександра Володимирівна 94945 
Тітова Ольга Миколаївна (Titova Olga) 95019 
Тітовець Дмитро Валерійович 93989 
Ткач Оксана Володимирівна 94912, 94913 
Ткаченко Ілля Дмитрович 94292 
Ткаченко Ірина Михайлівна 93729 
Ткаченко Лідія Григорівна 94438 
Ткаченко Наталія Іллівна 93928, 94292, 94632 
Ткаченко Олена Вадимівна 94324, 94325 
Ткаченко Ольга Ярославівна 95042 
Ткаченко Сергій Миколайович 95040 
Ткаченко Тетяна Іванівна 94411 
Ткаченко Юрій Володимирович 94804 
Ткачук Дмитро Михайлович 94862 
Ткачук Едуард Васильович 93656, 95068 
Ткачук Олег Володимирович 94227, 94228, 94229, 94230, 94231 
Ткачук Олександр Сергійович 94954 
Товстяк Марія Михайлівна 93729 
Токар Марина Іванівна 94608, 94609, 94800, 94801, 94802 
Токарєва Тетяна Станіславівна 94809, 94811, 94970 
Толкачева Евгенія Григорівна 94945 
Толочій Роман Михайлович 94484 
Толочко Валентин Михайлович 93634, 93638 
Томащук Соломія Андріївна 93770 
Трегуб Наталія Євгеніївна 94002, 94598 
Трейтяк Аліна Олександрівна 93753 
Трибухівський В'ячеслав Анатолійович 
(Трибухівський СЛАВА) 

93756 

Трифонова Олена Сергіївна 95052 
Трофаїла Наталія Дмитрівна 94565, 94734 
Трофименко Марина Вікторівна 94958 
Трофименко Павло Євгенович 94617 
Трофимчук Сергій Михайлович 93954 
Трусова Наталя Вікторівна 94813 
Тупало Геннадій Михайлович 93824 
Турбал Маріана Юріївна 93908 
Турбал Юрій Васильович 93908 
Туревич Олексій Володимирович 94295 
Турецький Василь Іванович 94710 
Турецький Володимир Васильович 94174, 94303 
Туряниця Вікторія Георгіївна 94157 
Тюріна Євгенія Олександрівна 93930 
Тягай Ірина Михайлівна 94186, 94497 
Уварова Ганна Шевкетівна 93951 
Удовиченко Світлана Миколаївна 94860 
Українцева Надія Миколаївна 94950 
Улянич Юлія Василівна 94512 
Урусова Зінаїда Петрівна 95081 
Усиченко Олена Юріївна 93709 
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Устенко Ірина Валеріївна 94785 
Устенко Сергій Анатолійович 94785 
Устименко Віктор Сергійович 94621, 94622 
Устинова Ірина Петрівна 94850 
Ушакова Юлія Сергіївна 94485 
Ушеров-Маршак Олександр Володимирович 94431 
Ушкалов Валерій Олександрович 94124, 94127, 94128 
Ушневич Соломія Едуардівна 94055, 94056, 94057 
Файзуллін Олександр Валерійович 94721 
Фаріон Ірина Дмитрівна 94803 
Фаріон Ніна Олександрівна 94559 
Фаталієв Шаміль Наміг огли (Фаталиев Шамиль 
Намиг оглы) 

93713 

Фауста Леган (псевдонім) 93848 
Фаустова Марія Олексіївна 94614 
Фащевський Михайло Іванович 94943 
Федак Вікторія Ігорівна 93847 
Феденко Іван Іванович 93808 
Федоренко Андрій Віталійович 94653 
Федоренко Андрій Степанович 93742 
Федоренко Валентин Григорович 94941, 94943, 94944, 94946, 94947 
Федоренко Олексій Сергійович (Федор Алексеев) 94708 
Федоренко Станіслав Валентинович 94941, 94943, 94944, 94946, 94947 
Федорів Михайло Йосипович 93841 
Федорова Діна Володимирівна 93819 
Федорченко Віра Іванівна 94612, 94616 
Федоряка Андрій Вікторович 94779 
Федосова Анна Олегівна 93878 
Федулова Ірина Валентинівна 93654 
Федяй Володимир Іванович 93705 
Феник Ігор Богданович 94266 
Фенко Олексій Георгійович 94857 
Ференець Яна Володимирівна 93911 
Фесенко Євгенія Вікторівна 94274, 94275, 94277, 94281 
Фетюхіна Людмила Вікторівна 95069 
Філатова Марина Вікторівна 93632, 93633 
Філімонова Тетяна Володимирівна 94365 
Фльорко Лілія Ярославівна 94905, 94906, 94907, 94908 
Фокін Сергій Борисович 93722 
Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна 94559, 94942, 94943, 94945, 94947 
Фомич Микола Володимирович 94311 
Фоміна Олена Володимирівна 94408 
Фоміна Ольга Володимирівна 93615 
Форос Ганна Володимирівна 94538, 94541, 94544 
Фостенко Ігор Олегович 94141 
Франчак Моніка 94150 
Хабчик Аркадій Семенович 94033 
Хавін Валерій Львович 94314, 94697, 94698, 94699, 94700 
Хамідов Алішер Наріманович 94764 
Хапіцький Антон Іванович 94726 
Харчева Катерина Володимирівна 93647 
Харченко Володимир Петрович 93808 
Харченко Лариса Борисівна 93678, 93679, 94009 
Харченко Олексій Вікторович 94111 
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Хаустова Євгенія Борисівна 94942, 94945 
Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturian) 93921, 93922, 93923, 93924, 93925, 93926 
Хачатурян Еміль Гургенович (Emil Khachaturyan) 95072 
Хвисюк Олександр Миколайович 93970, 93972, 94167, 94171, 94445 
Хижняк Інна Анатоліївна 93796 
Хітько Віталій Анатолійович 93989 
Ходзицька Ірина Юліївна 94221 
Ходін Григорій Миколайович 94258, 94493, 94494 
Ходорчук Василь Якович 93937, 93938, 93939, 94653 
Хоменко Володимир Львович 94993 
Хоменко Любов Григорівна 94382 
Хоменко Тетяна Анатоліївна 93856, 93857, 94809, 94811, 94970 
Хомич Олена Леонідівна 94648 
Хомутінін Юрій Володимирович 94047, 94048 
Хомутовська Ірина Іванівна 93878 
Хопта Світлана Миколаївна 94284 
Хорош Максим Вікторович 93729 
Хохленкова Наталя Вікторівна 94403, 94404 
Хохлов Володимир Михайлович (Egoist) 94076 
Христевич Любов Петрівна 93773 
Христова Тетяна Євгенівна 93743 
Хрісанфова Дар'я Валеріївна 94599, 94736 
Худолій Юлія Сергіївна 94214 
Хурдей Вікторія Дмитрівна 94397 
Цалко Тетяна Ростиславівна 94930 
Царькова Ольга Вікторівна 94177, 94178 
Цивільський Федір Миколайович 94050, 94290, 94871 
Циганенко Лілія Федорівна 94861 
Циганенко Ярослав Петрович 93702 
Цимбал Олександр Іванович 94438 
Цимбалюк Валерій Іванович 93908 
Цимбалюк Світлана Ярославівна 94286 
Цина Андрій Юрійович 94380 
Ціцька Надія Євгенівна 94060 
Цукан Оксана Миколаївна 94883 
Чайка Олександр Сергійович 93861 
Чайкова Олена Ігорівна 93843, 93844, 93845, 93847 
Чайковський Вадим Миколайович 94653 
Чвертко Людмила Андріївна 94187 
Чекан Катерина Володимирівна 94653 
Чеканова Олена Сергіївна 94665 
Челомбітко Андрій Федорович 94653, 94654 
Чемерис Ганна Юріївна 94936 
Чередниченко Сергій Володимирович 94621, 94622 
Череп Алла Василівна 95079, 95081 
Череп Олександр Григорович 95080 
Черкасов Андрій Васильович 94944 
Черкасова Світлана Олександрівна 94491, 94492 
Черкашина Лідія Володимирівна 93957, 93970, 93972, 94167, 94171, 94173, 94175, 

94302, 94443, 94444, 94445 
Черничко Йосип Іванович 94655, 94656 
Черниш Ірина Володимирівна 94202, 94750 
Чернишова Таісія Олексіївна 94810 
Чернишова Юлія Сергіївна 94250, 94251, 94252, 94253, 94254 
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Чернюк Олесь Андрійович 94238 
Черняк Олександр Іванович 93703, 93704 
Чеслав Віршинський (псевдонім) 95025 
Чечуга Олександр Сергійович 93708, 93709, 93710, 93711, 93712 
Чигрин Олена Юріївна 94321 
Чирва Ольга Григорівна 94470, 94626, 94731 
Чичановський Євген Вячеславович 94000, 94001, 94196 
Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна 94211 
Чичян Ольга Онікіна 94542, 94544 
Чобанян Михайло Генадійович 93640 
Човган Олена Олександрівна 94198, 94199, 94505, 94506, 94507 
Чорний Микола Васильович 93842 
Чорнобров Оксана Юріївна 94039, 94044, 95092, 95095 
Чорногор Олена Степанівна 94710 
Чуба Ольга В'ячеславівна 94671 
Чубукова Ольга Юріївна 94559 
Чуванова Світлана Федорівна 94703 
Чуйко Олена Леонідівна 94854 
Чуйкова Олена Володимирівна 93781, 93784 
Чумак Юлія Вікторівна 94614 
Чуприна Євген Миколайович 93750 
Чуприна Ігор Юрійович 94098 
Чуприна Наталія Миколаївна 94016 
Чучалін Олександр Петрович 94190, 94192, 94193, 94523 
Шама Ірина Миколаївна 94775 
Шамардіна Віра Миколаївна 95069 
Шамлян Каріна Микитівна 94905 
Шанда Тетяна Іванівна 93858 
Шанюк Володимир Сергійович 94679 
Шаповал Денис Ігорович 94545 
Шаповал Таїсія Борисівна 94784 
Шаповал Юрій Іванович (ShS) 93773 
Шаповалов Валентин Валерійович 95053 
Шаповалова Алла Петрівна 94536 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 94504, 95053 
Шапоріна Ольга Вячеславівна 93941 
Шапочка Катерина Анатоліївна 94690, 94692, 94694, 94695, 94696 
Шарай Світлана Михайлівна 94018, 94207, 94208, 94209 
Шарий Григорій Іванович 95065 
Шатохіна Ірина Олександрівна (Мар'яна Кицько) 93773 
Шацька Зорина Ярославівна 94559, 94941, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946, 

94947 
Швець Катерина Меліковна 94385 
Шевкун Марія Вікторівна 94927 
Шевцова Аліна Владленівна 93885 
Шевченко Анатолій Євгенович 94392 
Шевченко Інна Юріївна 94212, 94294 
Шевченко Ірина Вікторівна 94768, 94769, 94770 
Шевченко Людмила Степанівна 94449 
Шевченко Олена Миколаївна 93648, 93662 
Шевченко Світлана Миколаївна 94020 
Шевченко Юлія Михайлівна 95061 
Шевчук Владислава Олегівна 94291 
Шевчук Геннадій 94059 
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Шевчук Марія Олександрівна (Кухарська) 94046 
Шевчук Оксана Миколаївна 94593, 94594, 94733 
Шеленко Діана Іванівна 94885, 94886, 94887 
Шелест Зоя Михайлівна 94645 
Шендрик Віра Вікторівна 94425 
Шендрик Сергій Олексійович 94425 
Шепеленко Валерій Миколайович 94111 
Шепеленко Дмитро Валерійович 94111 
Шергін Сергій Юрійович 94314, 94698, 94699 
Шестак Геннадій Анатолійович 94517 
Шибун Ірина Валентинівна 94296 
Шикула Олександра Петрівна 94907 
Шилкіна Олена Олександрівна 93678, 93679, 93681, 94009 
Шило Артем Вячеславович 94073 
Шиловцева Надія Василівна 94369, 94441, 94442, 94448, 94449 
Шиманська Вікторія Василівна 94838, 94840 
Шиманська Вікторія Олегівна 94833 
Шинкаренко Ольга Павлівна 94412 
Шитік Оксана Олександрівна 94257 
Шишкін Михайло Анатолійович 95069 
Шкарупіло Павло Олексійович 94779 
Шкляр Сергій Петрович 93957, 93970, 93972, 94167, 94171, 94173, 94175, 

94302, 94443, 94444, 94445 
Шкляренко Валерій Анатолійович 94236 
Шкодіна Ірина Віталіївна 94449 
Школяр Сергій Петрович 93726 
Шкор Євген Віталійович 94297 
Шлєіна Людмила Іванівна 94812, 94971, 94972, 94973, 94975 
Шмельова Тетяна Федорівна 93808 
Шолудько Мар'яна Ігорівна 94555, 94556, 94557 
Штепенко Катерина Павлівна 94781, 94782 
Штець Віктор Олексійович 94771 
Штифурак Віра Євгенівна 93725 
Шулак Богдан Ярославович 94426 
Шуляк Олександр Владиславович 94763 
Шульга Валентина Миколаївна 94945 
Шульга Людмила Іванівна 94721 
Шутка Богдан Васильович 94763 
Шутка Світлана Євгенівна 94134 
Щербань Володимир Юрійович 94555, 94556, 94557 
Щупак Ігор Якович 94604, 94606 
Щур Роман Іванович 94650, 94651 
Щутяк Тетяна Іванівна 94426 
Юдицька Вікторія Олексіївна 94559 
Юдін Михайло Юрійович 94269 
Юзько Олена Олексіївна 94257 
Юраков Олександр Дмитрович 94966 
Юринець Юлія Леонідівна 93884 
Юрченко Олександр Віталійович 94584, 94586 
Юрченко Світлана Володимирівна 94888 
Юсупова Ольга Володимирівна 94278, 94279, 94280 
Юсюк Тетяна Анатоліївна 94049 
Ющук Іван Пилипович 94346 
Ябурова Олена Володимирівна 93796 
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Якименко Світлана Іванівна 93690, 93691, 93692, 93693, 93694, 93695, 94365, 
94366 

Якобчук Олена Миколаївна 94200 
Яковлев Максим Сергійович 93990 
Яковлева Наталія Вікторівна 93949 
Якубів Валентина Михайлівна 94885 
Якушева Інна Євгенівна 94813 
Якушко Павло Сергійович 94945 
Янковець Тетяна Миколаївна 94941, 94942, 94943, 94944, 94945, 94946 
Яременко Людмила Іванівна 94806 
Яременко Наталія Миколаївна 93678, 93679, 94009 
Яременко Сергій Володимирович 95050 
Яремчук Марія Валеріївна 94149 
Яремчук Наталія Вікторівна 93782 
Ярних Тетяна Григорівна 94403, 94404, 94405 
Ярова Таїса Григорівна 94822 
Яровенко Ганна Миколаївна 94093, 94423 
Яровий Андрій Анатолійович 94862 
Яроченко Яніна Володимирівна 93639 
Ярош Олег Михайлович 94438 
Ярощук Людмила Дем'янівна 93930 
Ясева Маргарита Олександрівна 94424 
Ясиневич Марина Олександрівна 94573 
Яструб Тетяна Олександрівна 94419 
Яценко Віталій Григорович 93714 
Яценко Іван Володимирович 94868, 94869 
Яценко Маріанна Сергіївна 93911, 93912, 93914 
Яшник Оксана Ігорівна (Педченко) 93929 
Ящук Тетяна Анатоліївна 94471, 94510 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Благодійна організація "Благодійний фонд  
"Щаслива лапа" 

 93613, 93614 

Вінницький національний технічний університет  93685, 93703, 93704 
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

 93724, 93725 

Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського 

 94284, 94285 

Державна установа "Відкриті публічні фінанси"  93750, 94269 
Державна установа "Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього Національної 
академії наук України" 

 94602, 94603 

Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і 
реєстрації тварин" 

 94015 

Державне підприємство "Головний проектно-
виробничий і сервісний центр комп'ютерних 
фінансових технологій" Міністерства фінансів 
України (Головфінтех) 

 95075, 95076, 95077 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"  94649 
Державне підприємство "Науково-дослідний і 
проектний інститут містобудування" 

 94257 

Державне підприємство "Національні інформаційні 
системи" 

 94163 

Державний вищий навчальний заклад "Університет 
банківської справи" 

 93766, 93767 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 93804 

Державний університет "Житомирська політехніка"  94460, 94615, 94618, 94644, 94645, 94805, 94807 
Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 93754, 94291 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 94210 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 

 94262 

Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" 
Національної академії аграрних наук України 

 93937, 93938, 93939, 94639 

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного 
Національної академії наук України 

 94261 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи Національної академії наук України 

 94438, 94439, 94440 

Інститут електродинаміки Національної Академії 
наук України 

 94234 

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 93645 

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України 

 94706, 94707 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 94620 

Інститут телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору Національної академії наук 
України 

 93732, 93733, 93734, 93735 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 93818, 93819, 93820, 93821, 93822, 93823, 94533, 
94534, 94535, 94536, 94537 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 94408, 94409, 94410, 94411, 94412, 94414 

Київський національний університет технологій та 
дизайну 

 94555, 94556, 94557 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 95097, 95098, 95099 

Національна служба здоров'я України  95062 
Національний авіаційний університет  93808 
Національний науковий центр "Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук 
України" 

 95087, 95088 

Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

 95069 

Національний транспортний університет  93642, 93643, 93708, 93709, 93710, 93711, 93712, 
94268 

Національний транспортний університет  93802, 93803, 95086 
Національний університет "Львівська політехніка"  94036, 94037, 94038, 94803 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 93991, 93992, 94039, 94040, 94041, 94042, 94043, 
94044, 94045, 94046, 94047, 94048, 94049, 94123, 
94124, 94125, 94126, 94127, 94128, 94129, 94130, 
94131, 94713, 94841, 94842, 95021, 95022, 95089, 
95090, 95091, 95092, 95093, 95094, 95095, 95096 

Національний фармацевтичний університет  94452, 94453, 94454, 94455, 94456, 94721, 94940 
Національний фармацевтичний університет  94400, 94401, 94402, 94403, 94404, 94405 
Новокаховський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 94295, 94296, 94950 

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

 94313, 94379, 94380, 94381, 94382, 94383 

Приватне акціонерне товариство "АСНОВА 
ХОЛДИНГ" 

 93612 

Приватне акціонерне товариство 
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

 94434, 94435 

Приватний вищий навчальний заклад  
"Київський інститут бізнесу та технологій" 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

 94835, 94836, 94837, 94838, 94839, 94840 

Приходько Дар’я Олександрівна  94329 
Рівненська класична гімназія "ПРЕСТИЖ" 
Рівненської міської ради 

 94218 

Сумський державний університет  93727, 93885, 93886, 93898, 93899, 94093, 94321, 
94322, 94422, 94423, 94425, 94551, 94552 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР"  94133 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АКТИВ ТРАНС" 

 94282, 94503 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ВІЗАВІ СОЛЮШНЗ" 

 94724 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ УКРАЇНА" 

 94288 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 95073 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КЕЙСКАНС УКРАЇНА" 

 94222 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Кетчан Лоялті Східна Європа" 

 94560 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 94646 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 93616, 95082 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛІНГОНЕКС" 

 94111 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Нові Знання" 

 94795, 94796, 94797, 94798 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ПРОФІ-ІТ" 

 93941 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"РЗА СИСТЕМЗ" 

 94265 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С.Л. ГЛОБАЛ СЕРВІС" 

 94263 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТАЛАН СИСТЕМС" 

 94071, 94312, 94846 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕХНОДИЗАЙНСИСТЕМ" 

 94843 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТС ПЛЮС" 

 94619 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 93994, 94330 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"УНІТІ-БАРС" 

 94264 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Фрутлайф" 

 94518, 94519, 94520 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 94517 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  94002, 94003, 94299, 94300, 94301, 94597, 94598, 
94599, 94608, 94609, 94736, 94800, 94801, 94802 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 94212, 94213, 94294, 94328, 94329, 94461, 94937 

Харківський національний медичний університет  94223, 94224, 94225 
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Зміна складу авторів твору 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору 

79327 Данилова Оксана Павлівна, Полтарев Петро Вячеславович, 

Панченка Юрій Анастасійович 

Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного 
офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право             
на твір та/або її адреси 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне 

найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її 

адреса 

8184 Татаров Віктор Вікторович, Атаясім 20, кв. 4, м. Холон, 5823557, 

Ізраїль 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

64578 14.11.2019 

82056 26.11.2019 

82057 26.11.2019 

49243 10.12.2019 

82171 10.12.2019 

83607 10.12.2019 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

75821 27.04.2018, 48 Анонімно 
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